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ARTYKUŁY

A ndrzej T om aszew ski

NA PRZEŁOMIE TYSIĄCLECI. MIĘDZYNARODOWA SYTUACJA
KONSERWACJI ZABYTKÓW

Współczesna zachodnia filozofia konserwacji naro
dziła się z naszym stuleciem w Europie Środkowej. 
W 1903 r. Ałois Riegl wydał w Lipsku swój Denkmal- 
kultus, w dwa lata później padły w Strasburgu brze
mienne słowa Georga Dehio „Konservieren, nicht re- 
staurieren”, a w 1916 r. ukazało się w Wiedniu pierw
sze wydanie Katechizmu konserwacji Maxa Dvoraka. 
Nowe ideologie powstają z reguły jako reakcja na ak
tualny stan i odwołują się do źródeł, popadają przy 
tym nieraz ze skrajności w skrajność. Nowa filozofia 
konserwacji była ostrą reakcją na spustoszenia, jakich 
w substancji zabytków dokonał szalejący w X IX  stule
ciu puryzm. Jego potępienie przyszło tym łatwiej, że 
„barbarzyńskie” narody europejskie, poszukujące swo
jej identyfikacji kulturowej, nasyciły się już były odre
staurowanymi w duchu jedności stylowej średnio
wiecznymi katedrami i zamkami, neohistoryzm w ar
chitekturze ustępował secesji, a postępy metodologicz
ne nauk historycznych nakazywały szacunek dla mate
rialnych dokumentów przeszłości. Wołanie o nauko
wy charakter konserwacji, której celem być miało za
chowanie zabytków w ich integralnej całości i auten
tyzmie jako źródeł historycznych dla przyszłych poko
leń społeczeństw i dla współczesnych i przyszłych ba
daczy, trafiało na podatny grunt. Miało ono w Europie 
Zachodniej głębokie uzasadnienie kulturowe. Odwo
ływało się do chrześcijańskiej tradycji kultu relikwi 
świętych, rozszerzonej już w czasach renesansu na re
likty architektury antycznej, a odrzuconej przez pu
ryzm w stosunku do architektury średniowiecznej. 
Zgodnie z tą tradycją o autentyzmie zabytku decydo
wał wyłącznie autentyzm jego substancji materialnej. 
Jej brak czynił z zabytku falsyfikat.

Nowa filozofia konserwacji została w okresie mię
dzywojennym powszechnie zaakceptowana w Europie 
i wyłącznie w Europie. Nie znaczyło to, że praktyka 
nie odbiegała od teorii. Zniszczenia europejskich za
bytków dokonane przez pierwszą, a zwłaszcza przez 
ostatnią wojnę światową stawiały obowiązującą do
ktrynę w kryzysowej sytuacji. Budził się naturalny pęd 
do odbudowy zniszczeń, mający głębokie uzasadnienie 
moralne i kulturowe. Wyrastały w różnych krajach od
budowane, a więc „fałszywe” zabytki. Spokojną i wy
ważoną reakcją na to zjawisko była Karta Wenecka 
z roku 1964. Od dawna Karta wzbudza dyskusje, lau
dacje lub krytyki, kusi naprawiaczy do jej aktualizacji.

Dopiero ostatnio uznano ją za nietykalny dokument 
epoki. Sądzę, że wiele opinii na temat Karty, opubli
kowanych w literaturze światowej lub wypowiedzia
nych na międzynarodowych spotkaniach wynika z nie
uważnej jej lektury. Karta jest dziełem Europejczyków 
i wykładnią zachodniej filozofii „autentyzmu” zaby
tku. Jest jednak znakomicie zredagowana. Mówiąc 
w preambule o autentyzmie, nie definiuje tego poję
cia. Pomija milczeniem odbudowę całkowicie zniszczo
nych zabytków architektury, wyznaczając tym samym
—  ex silentio —  granice dyscypliny. Jest otwarta na 
interpretacje i komentarze.

W drugiej połowie naszego stulecia miały miejsce 
nowe procesy w samej konserwacji i w jej społecznym, 
politycznym i ekonomicznym kontekście, które ukaza
ły jej nowe możliwości, obowiązki i niebezpieczeń
stwa. Procesy te nie były dotąd poddane globalnej 
analizie naukowej; brak jest w literaturze diagnozy 
aktualnej sytuacji konserwacji i prognoz jej przyszłego 
rozwoju.

Wewnętrzne procesy rozwojowe konserwacji

1. Umiędzynarodowienie konserwacji

Powstanie po wojnie międzynarodowych organiza
cji współodpowiedzialnych za dobra kultury (między
rządowe: UNESCO i ICCROM, pozarządowe: ICOM, 
ICOMOS i inne) stworzyło międzykontynentalną pła
szczyznę dla polityki ochrony i konserwacji światowe
go dziedzictwa. Charakter tych organizacji podlega 
przemianom. Po pierwszym okresie supremacji krajów 
europejskich, zyskały przewagę kraje innych obszarów 
kulturowych, w tym kraje tzw. rozwijające się ekono
micznie lub kulturalnie i ekonomicznie. W organiza
cjach tych ujawnia się ogromne zróżnicowanie dzie
dzictwa kulturowego poszczególnych regionów, stanu 
jego zachowania, możliwości technicznych i finanso
wych jego konserwacji, praw państwowych dotyczą
cych jego ochrony —  lub braku takich praw, wreszcie
— poważne różnice podejścia filozoficznego do zagad
nień konserwacji, opartego na lokalnych tradycjach 
kulturalnych i religijnych. To ostatnie dotyczy m.in. 
pojęcia autentyzmu, które dla ludów Dalekiego 
Wschodu oznacza autentyzm formy, choćby wielokrot
nie rekonstruowanej, a nie autentyzm substancji mate
rialnej. Stworzenie przed ponad dwudziestu laty przy
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UNESCO Komitetu Światowego Dziedzictwa i listy 
światowych dóbr kultury i natury, ujawniło koniecz
ność opracowania kryteriów wspólnych, szanujących 
lokalne tradycje poszczególnych obszarów kulturowych.

Trzeba jednak stwierdzić, że mimo wielkiego wspól
nego wysiłku organizacji międzynarodowych, nie ist
nieje dotąd polityka czy strategia międzynarodowa 
ochrony dóbr kultury, a współpraca pomiędzy współ
odpowiedzialnymi za nie organizmami międzynarodo
wymi jest słabo zaawansowana i natrafia na przeszko
dy prestiżowo-ambicjonalne.

2. Merytoryczne i chronologiczne poszerzenie
pojęcia zabytku

Od pojedynczych zabytków (les monuments classes) 
i dzieł sztuki o dużej wartości artystycznej, które były 
przedmiotem troski konserwatorów na początku na
szego stulecia, przeszliśmy do opieki nad całą spuści
zną historyczną, archeologiczną, artystyczną, architek
toniczną i urbanistyczną.

Nie tak dawne zaakceptowanie przez historię sztuki 
spuścizny artystycznej drugiej połowy X IX  i począ
tków naszego stulecia, a wreszcie całej jego pierwszej 
połowy, spowodowało konieczność objęcia opieką 
konserwatorską wielkiej liczby zabytków i ich zespo
łów. Chronologiczne rozszerzenie obowiązków kon
serwacji pociągnęło za sobą określone konsekwencje nie 
tylko w Europie, lecz również w wielu krajach postko- 
lonialnych, przede wszystkim jednak w Nowym Świę
cie Ameryki Północnej, gdzie prawie cały inwentarz 
dzieł architektury ma X IX - lub XX-wieczną metrykę 
— po raz pierwszy powstała płaszczyzna dla współpra
cy konserwatorskiej między Ameryką i Europą.

3. Rozwój filozofii konserwacji

Postęp w dziedzinie doktrynalnej polegał przez wie
le lat na uzupełnianiu Karty Weneckiej o nowe doku
menty międzynarodowe produkowane głównie przez 
UNESCO i ICOMOS. Najważniejszą z nich była Karta 
Historycznych Miast uchwalona w 1987 r. w Waszyn
gtonie. Dokumentowała ona przesunięcie środka cięż
kości w działalności konserwatorskiej z pojedynczego 
zabytku, na którym tradycyjnie koncentrowała się Kar
ta Wenecka, na zespoły urbanistyczne i ośrodki .miej
skie. Podkreślała równorzędność struktury przestrzen
nej i społecznej miasta, które winny być jednakowo 
chronione. Późniejsze dokumenty (dokument końco
wy krakowskiej KBWE z 1991 roku) szły jeszcze dalej, 
wysuwając na plan pierwszy jednostki krajobrazu kul- 
turowego/historycznego wraz z ich pokryciem zaby
tkowym. Ale inercja i rutyna środowisk konserwator
skich powodowała, że praktyka pozostawała w tyle 
i jednostkami elementarnymi w myśleniu konserwa
torskim były wciąż pojedyncze obiekty.

Zwiastuny nowego pojawiły się przed kilku laty 
dzięki reprezentantom pozaeuropejskich obszarów 
kulturowych, którzy zajęli kluczowe stanowiska w or

ganizacjach międzynarodowych (ICOM, WHC, ICO- 
MOS) i dążyli do wyrwanaia się spod hegemonii eu
ropejskiej. W 1988 r. w Komitecie Światowego Dzie
dzictwa UNESCO kontrowersje wywołał wniosek
0 wpisanie na listę zabytku zgłoszonego przez jedno 
z państw członkowskich z Dalekiego Wschodu. Wnio
sek ów —  zgodnie zresztą z regulaminem wewnętrz
nym Komitetu —  został przez europejskich ekspertów 
zaopiniowany negatywnie. Powodem był brak „auten
tyzmu” zespołu. Po dyskusji polecono ICCROM prze
prowadzenie wstępnych studiów nad pojęciem auten
tyzmu. Dyskusja trwała przez następne lata i doprowa
dziła do zwołania w Nara w Japonii w dniach 1-5 li
stopada 1994 konferencji na ten temat, która zdecy
dowała o zmianie regulaminu Komitetu Światowego 
Dziedzictwa rozszerzając pojęcie autentyzmu, stawia
jąc na jednej płaszczyźnie autentyzm „substancji” i au
tentyzm „formy” i godząc w ten sposób filozofię za
chodnią i wschodnią. Zdajemy sobie sprawę z kon
sekwencji teoretyczno-filozoficznych takiego kroku, 
również w przypadku odbudowanych po wojnie na
szych polskich zabytków. Co prawda wyłomem było 
już wpisanie na listę światowego dziedzictwa w roku 
1980 odbudowanego Starego Miasta w Warszawie, ale 
stało się to na innej zasadzie. Podobnie jak kilka innych 
obiektów zostało ono wpisane jako dziedzictwo nasze
go stulecia. Różnice w filozofii zachodniej i wschod
niej nie ograniczają się do zagadnienia autentyzmu 
zabytków materialnych. Sięgają istoty pojęcia zabytku 
jako dobra kultury chronionego prawem. Na zacho
dzie pojęcie to ogranicza się do dóbr materialnych, 
a próby jego rozszerzenia na dobra niematerialne — 
duchowe —  są sporadyczne i niezbyt szczęśliwe. Da
leki Wschód łączy obie te kategorie. Warto zastanowić 
się w naszym, zachodnim kręgu kulturowym —  czy ma 
nam dalej wystarczać zabytek materialny, a jeśli nie, to 
jakie dobra kultury duchowej należałoby chronić
1 „konserwować”.

Następne ważne wydarzenie miało miejsce w lipcu 
1993 r. na Zgromadzeniu Generalnym ICOMOS 
w Colombo w Sri Lance. W uchwalonym wówczas 
jednogłośnie programie działań na przyszłość czytamy: 
„Odpowiednia konserwacja dziedzictwa kulturowego, 
obejmująca jego ochronę i zarządzanie (management), 
musi opierać swoje podejście na nowoczesnych teo
riach, metodologiach i technikach. Trzeba zapewnić, 
ażeby dokumenty doktrynalne ICOMOS odpowiadały 
współczesnym potrzebom i postrzeganiom (percep- 
tions). ICOMOS powinien uznać, że zachodnia filozo
fia nie posiada wartości uniwersalnej. Może to wyrażać 
się w nowych globalnych tekstach doktrynalnych do
tyczących zagadnień powszechnego światowego zain
teresowania odzwierciedlających na przykład zastoso
wania nowoczesnych technologii w konserwacji, jak 
również w nowych regionalnych « K a r t a c h » Uświa
dommy sobie znaczenie powyższego sformułowania. 
Jest ono wyzwaniem rzuconym wszystkim regionom
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kulturowym, apelem o pogłębioną refleksję, w wyniku 
którego powinny powstać regionalne warianty doktry
ny konserwatorskiej, zgodnej z lokalnymi tradycjami 
kulturalnymi i wymogami dnia dzisiejszego. Podjęciem 
ryzykownego, lecz może koniecznego eksperymentu 
tworzenia nowej, pluralistycznej filozofii ochrony 
i konserwacji dziedzictwa kultury światowej, mającej 
walor prawdziwego uniwersalizmu.

Okazało się jednak, że realizacja tego hardego wy
zwania musi zacząć się od dyskusji nad ową kwestio
nowaną „zachodnią filozofią” — jako jedyną skodyfi- 
kowaną. ICOMOS postanowił wykorzystać w tym ce
lu trzydziestolecie Karty Weneckiej i wezwał wszystkie 
kraje członkowskie do przeprowadzenia merytorycz
nej dyskusji nad stopniem zgodności lub niezgodności 
z nią lokalnej praktyki konserwatorskiej.

4. Rozwój interdyscyplinarnego charakteru
konserwacji

W terminologii uniwersyteckiej konserwacja zaby
tków nigdy nie była „dyscypliną”. Również w aktual
nych strukturach uniwersyteckich fakultety konserwa
cji prawie nie istnieją. Tradycyjnie architekci, historycy 
sztuki, archeolodzy i artyści (malarze, rzeźbiarze) po 
okresie samouctwa i praktyki zawodowej stawali się 
„konserwatorami” lub „restauratorami” i stanowili, by 
tak rzec, drużynę zawodową konserwacji. Po ostatniej 
wojnie sytuacja stopniowo ulegała zmianie. Dwa zja
wiska wymagają szczególnie odnotowania:

a) wzrastające stale przenikanie do „dyscypliny” 
przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych (fizy
ków, chemików, biologów, geologów itp.)

b) wkraczanie do „dyscypliny” licznych przedstawi
cieli nauk społecznych i technicznych (urbanistów, 
konstruktorów, tzw. komunikantów, a również socjo
logów, ekonomistów i polityków), będące wynikiem 
rozszerzenia zainteresowań konserwacji o problema
tykę historycznych miast oraz zespołów urbanistycz
nych i ruralistycznych. Oba te, stale nasilające się pro
cesy, przekształcają „dyscyplinę” w szeroko zakrojoną 
dziedzinę działalności o charakterze humanistycznym, 
opartą na naukowych podstawach i coraz bardziej za
leżną od ekonomii i polityki.

Ta nowa sytuacja stwarza liczne problemy. Komuni
kacja i współpraca pomiędzy poszczególnymi specjali
zacjami natrafia nieraz na poważne trudności. A nowi 
adepcji konserwacji, będący specjalistami w swoich 
dyscyplinach, lecz nie mający przygotowania teore
tycznego w tej dziedzinie, są często amatorami, jeśli 
nie wręcz dyletantami jako konserwatorzy i popełniają 
bona fide nieodwracalne błędy.

Konserwacja nie stała się, jak dotąd, a droga do tego 
jest jeszcze długa, dziedziną „interdyscyplinarną”, lecz 
co najwyżej „wielodyscyplinarną”.

5. Rozwój nauczania konserwacji

W ubiegłym stuleciu, wydziały architektury dawały 
studentom solidne podstawy w zakresie historii archi
tektury oraz znajomość technik i form architektonicz
nych, które służyły wówczas jako katalog i wzornik 
w projektowaniu. Eksplozja architektury nowoczesnej 
w latach dwudziestych powodowała systematyczne 
ograniczanie problematyki humanistycznej w progra
mach nauczania architektury. Obecnie jest w świecie 
nieledwie regułą, że przedstawiciele nauk przyrodni
czych i technicznych wkraczający na teren konserwacji 
nie mają podstawowego wykształcenia w dziedzinie 
postępowania z zabytkami i ośrodkami historycznymi. 
Inercja struktur uniwersyteckich bardzo utrudnia po
prawę sytuacji. Częściowym rozwiązaniem problemu 
są kursy podyplomowe: lokalne, regionalne lub mię
dzynarodowe. Pomimo wzrastającej liczby takich kur
sów, zaspakajają one niewielką część potrzeb, ich po
ziom jest bardzo zróżnicowany, nieraz niezadawalający. 
Są one skupione przede wszystkim w krajach tzw. roz
winiętych, podczas gdy olbrzymie obszary kulturowe 
„rozwijające się” ekonomicznie pozbawione są możliwo
ści dostępu do nich. Brakuje wykładowców —  ich 
wychowywanie jest jednym z najpilniejszych zadań.

„Niedorozwój” kształcenia konserwatorów stwarza 
poważne niebezpieczeństwo dla zabytków, gdyż coraz 
to liczniejsi dyletanci i amatorzy działają na polu kon
serwacji, czyniąc nieodwracalne szkody.

6. Rozwój badań dla potrzeb konserwacji

Prace badawcze prowadzone dla potrzeb konserwa
cji mają charakter bardzo zróżnicowany. Stanowią one 
fragment ogólniejszych badań i studiów, mających na 
celu poznanie dóbr kultury, w wielu aspektach: arty
stycznym, materialnym, przede wszystkim zaś jako 
źródła historycznego. Dlatego konserwacja ma po
dwójne zadanie: studiowania i dokumentowania dóbr 
kultury dla potrzeb nauki i zachowywania ich dla spo
łeczeństwa i badaczy. Ponieważ zabieg konserwatorski 
zmienia ząwsze poprzedni stan zabytku lub dzieła sztu
ki, każde z nich musi być badane i dokumentowane 
przed i w czasie prac konserwatorskich. Takie postę
powanie jest wciąż jeszcze rzadkością. Zbyt często 
prace konserwatorskie są prowadzone bez przygoto
wania naukowego i dokumentacji. W ten sposób kon
serwacja, zamiast wspomagać historię sztuki i archi
tektury stając się ich heurystyką, staje się jej przeciw
niczką, niszcząc jej źródła historyczne.

Dzięki wkroczeniu na obszary konserwacji licznych 
badaczy reprezentujących nauki ścisłe, przyrodnicze 
i techniczne obserwujemy postępy w dziedzinie dia
gnostyki nieniszczącej, technik konserwatorskich i me
tod konserwacji materiałów. Istnieją jednak wielkie 
nierównomierności w rozmieszczeniu głównych ośrod
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ków badawczych, które rzutują na ich programy ba
dawcze. O ile badania nad metodami konserwacji ma
teriałów w strefie klimatu umiarkowanego są w miarę 
intensywne, to nie istnieją prawie w odniesieniu do 
strefy subtropikalnej i tropikalnej.

Ogólnie brakuje dobrej komunikacji pomiędzy dys
cyplinami badawczymi, zwłaszcza pomiędzy przyrod
niczymi i technicznymi z jednej strony, a humanistycz
nymi i społecznymi z drugiej. Nie istnieje dotąd żaden 
międzynarodowy program promocji i koordynacji ba
dań dla potrzeb konserwacji.

Kontekst kulturalno-społeczny 
i polityczno-ekonomiczny

O ile w Europie zniszczenia zabytków w czasie 
ostatniej wojny zwróciły uwagę konserwatorów na 
niebezpieczeństwo rekonstrukcji i odbudów postrze
ganych jako fałszowanie historii, to na innych obsza
rach kulturowych problem ten nie wywoływał emocji 
—  przeważały postawy tolerancyjne, dostrzegano bo
wiem inne, znacznie większe niebezpieczeństwo zagra
żające wszystkim kontynentom: urbanizację i zanie
dbanie. Procesy urbanizacyjne powodują z jednej stro
ny niszczenie zabytkowych budowli lub całych ośrod
ków historycznych w celu uzyskania miejsca dla nowe
go budownictwa lub dostosowania tych ośrodków do 
wymogów współczesnej szybkiej komunikacji, agre
sywną modernizację zabytkowych budowli i ich prze
kształcenia, pociągające za sobą zatratę ich wartości 
artystycznych i historycznych, z drugiej natomiast — 
opuszczenie i pozostawienie na łasce losu zabytków 
lub całych zabytkowych dzielnic, spowodowane budo
wą nowoczesnych dzielnic lub przemianami politycz
no-społecznymi.

Zniszczenia spowodowane przez wojnę lub przez 
urbanizację i towarzyszący im zalew kosmopolityczne
go i anonimowego budownictwa „nowoczesnego” 
rozbudzały w społeczeństwach coraz silniejszą nostal
gię za przeszłością zmaterializowaną w zabytkach ar
chitektury i ich zespołach, umożliwiającą człowiekowi 
samookreślenie kulturowe i narodowe.

Turystyka kulturalna, będąca przez długi czas przy
wilejem intelektualnej elity, przybierała coraz większe 
rozmiary stając się w końcu zjawiskiem masowym, ale 
znakomita większość ludzi nie miała odpowiedniego 
przygotowania do percepcji dóbr kultury. Życzenia 
i zainteresowania społeczne zostały podchwycone 
i wykorzystane przez polityków (zwłaszcza w pań
stwach o polityce opartej na nacjonalizmie) oraz przez 
wielki i mały biznes.

1. Turystyka kulturalna

Masowa turystyka kulturalna — zjawisko ze wszech 
miar pozytywne, stwarzające możliwość edukacji kul
turalno-artystycznej poprzez poznawanie i rozumie
nie dziedzictwa narodowego i światowego, poprzez

odkrywanie bogactwa nie tylko własnej cywilizacji lecz 
również innych kultur ludzkich —  została przekształ
cona przez polityków i biznesmenów w „przemysł tu
rystyczny”.

Dobra kultury stały się towarem, który trzeba od
powiednio rozreklamować i sprzedać klientom za naj
wyższą możliwą cenę. Turystyka kulturalna, która mo
gła stać się wielką szansą dla konserwacji i rewalory
zacji dóbr kultury przekształciła się w jedno z podsta
wowych zagrożeń. Dla przyciągnięcia turystów podej
muje się „teatralne” przekształcenia zabytków archi
tektury, ośrodków i miast historycznych oraz zespołów 
archeologicznych: agresywne renowacje zabytków, bu
dowę „zabytków” nowych, fantazyjną rekonstrukcję 
ruin archeologicznych —  niszcząc bezpowrotnie ich 
autentyzm. Ich sfałszowany obraz przedstawia się 
zwiedzającym jako historyczną prawdę, gdy w rzeczy
wistości są już tylko Disneylandami.

W imię rozwoju kulturalnego społeczeństw trwa 
proces destrukcji autentyzmu dóbr kultury. Zjawisko 
nasila się na wszystkich kontynentach, atakując w pier
wszym rzędzie najcenniejsze dobra kultury światowej. 
Konserwatorzy dostrzegający niebezpieczeństwo są 
bezsilni, gdyż kryją się za nim potężne mechanizmy 
polityczne i ekonomiczne oraz masowa ignorancja co 
do naukowych podstaw konserwacji. Ale liczni pseu- 
do-konserwatorzy korzystają z przemysłu turystycz
nego, otwierającego przed nimi lukratywne rynki pra
cy. Jest to problem etyki zawodowej w konserwacji.

Komitet Światowego Dziedzictwa miał w założeniu 
dokonać wyboru grupy najcenniejszych zabytków kul
tury i natury w celu zapewnienia im szczególnych wa
runków ochrony i konserwacji. Podstawowe działanie 
Komitetu koncentrowało się jednak długo na skompli
kowanych procedurach selekcji, przy braku troski
0 los obiektów już wpisanych na listę światowego dzie
dzictwa. Tymczasem w wyniku działań reklamowo- 
-propagandowych o charakterze politycznym lub ko
mercyjnym uzyskiwały one światową renomę, prze
mysł turystyczny napędzał do nich masy zwiedzających
1 stawały się one obiektami fałszywie pojętej restauracji 
i wandalizmu. Stworzone w ostatnich latach przy Ko
mitecie Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO 
ma wśród swych zadań zorganizowanie systematycznej 
kontroli (monitoring, le suivi) stanu wpisanych na listę 
obiektów. Przy braku odpowiednich środków i przy 
oporze części państw-sygnatariuszy Konwencji o dzie
dzictwie światowym, wysiłki Centrum mają niewielkie 
szanse powodzenia.

2. Zatrucie środowiska

Przemysł i komunikacja zatruwają systematycznie 
powietrze, rzeki, morza i deszcze. Zniszczenia po
wierzchni architektonicznych w zabytkach są najwięk
sze w krajach uprzemysłowionych. Sami konserwato
rzy mają bardzo ograniczone możliwości zmniejszenia 
zagrożenia. Ich naturalnym sprzymierzeńcem może
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i powinien być ruch ekologiczny, chociaż jak dotąd 
dostrzega on skażenie środowiska przede wszystkiem 
jako zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego oraz zaso
bów naturalnych.

Drogi wyjścia z krytycznej sytuacji

Niektóre aktualne tendencje w dziedzinie konser
wacji jak się zdaje mogą doprowadzić do poprawy 
sytuacji w ochronie dóbr kultury.

1. Konserwacja zapobiegawcza 
(preventive conservation)

Założenia metodologiczne konserwacji zapobie
gawczej opierają się na złych doświadczeniach prze
szłości i na nadziejach na przyszłość. Z jednej strony 
dostrzegamy wielkie i nieodwracalne szkody wyrzą
dzone przez konserwatorów w substancji dóbr kultury 
(lekarze stali się bardziej niebezpieczni niż sama cho
roba). Z drugiej strony, wierzymy, że przyszli konser
watorzy będą dysponować doskonalszymi metodami 
diagnostycznymi i technicznymi oraz nowymi materia
łami o sprawdzonej jakości.

Te dwie przesłanki prowadzą z wolna konserwato
rów dzieł sztuki ku filozofii konserwacji zapobiegaw
czej: nie tykać substancji dzieła sztuki, lub — jeśli to 
absolutnie konieczne —  ograniczyć zabieg do mini
mum, stworzyć dla obiektu optymalny mikroklimat 
i zapewnić systematyczną kontrolę diagnostyczną jego 
stanu technicznego. Taka możliwość istnieje w mu
zeach w stosunku do zespołów dziel sztuki, chociaż 
wymaga kosztownych inwestycji (różne warunki mik- 
roklimatyczne dla poszczególnych grup obiektów, dro
gie aparatury diagnostyczne). Jest natomiast trudniej
sza do zastosowania w przypadku kolekcji prywatnych 
(np. we wnętrzach kościołów).

Przeniesienie zasad konserwacji zapobiegawczej na 
zabytki architektoniczne i archeologiczne (o czym na 
razie mało się mówi) wymagałoby spełnienia dwóch 
warunków: radykalnego zmniejszenia zanieczyszcze
nia środowiska i ograniczenia do niezbędnego mini
mum technicznych zabiegów konserwatorskich (utrzy
mywanie zamiast restaurowania) przy zabytkach archi
tektury i zespołach archeologicznych oraz zdecydowa
nego ograniczenia nowych wykopalisk archeologicz
nych (autentyczne stanowisko archeologiczne — to 
stanowisko niewyeksplorowane).

Znaczyłoby to, nota bene!, zastosowanie takich sa
mych reguł postępowania, jakie ekolodzy postulują dla 
ochrony dziedzictwa naturalnego.

2. Ochrona krajobrazu/środowiska 
kulturowego/historycznego

Po długiej i trudnej ewolucji poglądów konserwa
torskich, prowadzącej od zainteresowań pojedynczym 
obiektem do ich „zespołu”, dostrzega się coraz po
wszechniej potrzebę przeniesienia zainteresowań na

ochronę i konserwację krajobrazu/środowiska kultu
rowego jako całości, z wszystkimi jego obiektami i ze
społami zabytkowymi, który powinien stać się w przy
szłości podstawową jednostką operacyjną w działalno
ści konserwatorskiej. Jest to postulat nie pozbawiony 
cech dyskusyjności, bardzo trudny do spełnienia, do 
którego realizacji środowiska konserwatorskie nie są 
jeszcze przygotowane. Ochrona i konserwacja krajo
brazu/środowiska kulturowego wymaga współpracy 
nie tylko licznych, dawnych, ale również nowych zwią
zanych z konserwacją dyscyplin. Nie jest również do 
zrealizowania bez udziału władz politycznych: lokal
nych, państwowych, międzypaństwowych. Program 
ochrony krajobrazu/środowiska kulturowego musi być 
programem politycznym.

3. Konserwacja zintegrowana 
(integrated consewatioń)

Od kilkunastu lat dyskutuje się o konserwacji zin
tegrowanej. Pojęcie to nigdy nie zostało zdefiniowane 
i każdy odczytuje je na swój sposób. Często ma się na 
myśli integrację i koordynację konserwacji pojedyn
czego zabytku architektury —  procesu, który zaczyna 
się studiami diagnostycznymi i prowadzi do pełnego 
programu konserwatorskich działań: konserwacji 
strukturalnej, konserwacji powierzchni i wszystkich 
elementów wystroju oraz wyposażenia. Działania te 
z reguły wykonywane są oddzielnie, jako realizacja 
programu częściowego, lub ad hoc.

Zintegrowana konserwacja, lub poprawniej — zin
tegrowana rewaloryzacja zespołu lub miasta historycz
nego, zawiera problematykę o wiele bardziej złożoną 
i trudną. Musiałoby bowiem dojść do integracji sił 
i kompetencji czterech grup współpracowników, któ
rzy jedynie razem mogliby osiągnąć pozytywny rezul
tat. Są to przedstawiciele:
—  konserwacji zabytków,
—  urbanistyki, planowania przestrzennego, komuni

kacji,
—  studiów struktury historycznej, technicznej, prze

strzennej, społecznej i gospodarczej,
—  oraz miejscowego społeczeństwa i władz politycz

nych.
Marzenie niektórych konserwatorów, którzy wie

rzą, iż w takim współpracującym zespole mogliby ob
jąć rolę kierowniczą jest czystą utopią. Problem trzeba 
postawić odwrotnie: jak i na ile można wpisać prob
lematykę i zasady konserwacji w „zintegrowany” pro
gram przestrzennego i społecznego rozwoju historycz
nego miasta, które jest organizmem żywym, stale roz
wijającym się, którego nie można zamienić ani w re
zerwat, ani w muzeum, ani w zespół archeologiczny, 
ani w Disneyland.

Zintegrowana rewaloryzacja miasta historycznego 
oznaczałaby sterowanie jego rozwojem zgodnie z re
gułami konserwatorskimi, lecz biorąc pod uwagę 
wszystkie jego aspekty (Management o f  changes —
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B. M. Feilden). Chodziłoby o mądry kompromis, inny 
w każdym konkretnym przypadku, pomiędzy wymo
gami ochrony wartości historycznych i artystycznych 
miasta i wymogami jego harmonijnego rozwoju.

Zintegrowana ochrona krajobrazu/środowiska kul
turowego jest jeszcze bardziej złożona. Krajobraz kul
turowy nie zna granic politycznych. Program jego 
ochrony, tzn. sterowania jego rozwojem zgodnie z za
sadami ochrony dóbr kultury w ich całości, musi być 
programem politycznym rządu, stanowiącym część 
międzynarodowego programu ekologicznego.

4. Środowisko kulturowe i środowisko naturalne

Ruch na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
i dóbr natury jest znacznie młodszy od dyscypliny kon
serwacji zabytków, lecz o wiele bardziej zwarty i moc
ny. Kiedy U Thant wezwał do tworzenie międzynaro
dowego programu ekologicznego, akces do niego zgło
siły natychmiast narodowe ruchy na rzecz ochrony 
dóbr kultury. Problem ochrony środowiska stał się 
międzynarodowym programem politycznym. Partie 
Zielonych wyrastały w różnych krajach jak grzyby po 
deszczu, zyskując znaczne wpływy polityczne.

Konserwacja w tym okresie zajmowała się pojedyn
czymi zabytkami i nie mogła stać się znaczącym par
tnerem ruchu ekologicznego. Nie dorosła do tego je
szcze dzisiaj. My, konserwatorzy, nie umieliśmy zdobyć 
żadnego znaczenia politycznego, znaleźć bezpośred
niego kontaktu ze społeczeństwem i z jego władzami 
politycznymi. Wydaje się, że jedynie rozwój metodo
logiczny naszej dyscypliny w kierunku ochrony środo
wiska kulturowego stworzy możliwość zjednoczenia 
się konserwatorów z obrońcami środowiska natural
nego. Nie istnieje bowiem żadna wymierna granica 
pomiędzy środowiskiem/krajobrazem kulturowym 
i naturalnym. Przenikają się one i nakładają na siebie, 
tworząc jedno dobro ludzkości. Trzeba tworzyć wspól
ny front i program ochrony środowiska naturalno- 
-kulturowego i zdobyć wspólnie znaczenie polityczne, 
niezbędne do uczynienia tego programu integralną 
częścią światowego programu ekologicznego.

Jeśli nasza dyscyplina nie będzie w stanie podążać 
w tym kierunku, pozostanie słaba i izolowana i nie 
potrafi uchronić wielu dóbr kultury dla przyszłych 
pokoleń i przyszłych badań.

Prognozy

1. Przyszłość konserwacji

Nigdy dotąd w swych dziejach konserwacja nie sta
nęła wobec tak wielkich zmian w swojej sytuacji ze
wnętrznej i tak wielkich nowych zadań i obowiązków, 
jak w ostatnich dziesięcioleciach. Jej rozwój był jednak 
zbyt powolny, ażeby mogła sprostać wyzwaniu czasu. 
Wydaje się, że w przyszłości wykształcą się z konser
wacji trzy dyscypliny, odpowiadające trzem skalom jej 
działań:

—  konserwacji pojedynczych zabytków architektury 
i dzieł sztuki, opartej o współpracę nauk humani
stycznych, ścisłych i przyrodniczych,

—  rewaloryzacji miast, ośrodków i osad historycznych, 
przy której konserwatorzy będą musieli współpra
cować z przedstawicielami wielu dyscyplin i z lo
kalną społecznością,

—  ochrony krajobrazu/środowiska kulturowego/histo- 
rycznego, stanowiące integralną część programu 
ekologicznego ochrony środowiska kulturowo-na- 
turalnego.
Podstawy teoretyczne działań w tych trzech skalach 

pozostaną wspólne, natomiast wykształcenie i podej
ście metodologiczne konserwatorów do każdej z nich 
musi być znacznie zróżnicowane: od ścisłych specjali
stów do generalistów.

W skali pojedynczych obiektów musi obowiązywać 
najwyższy poziom profesjonalny na ograniczonym po
lu, nieskazitelna etyka zawodowa i zmysł ścisłej współ
pracy międzydyscyplinarnej. W skali zespołów — po
nadto szeroka znajomość i rozumienie współczesnych 
problemów polityczno-społecznych. W skali środowi
ska kulturowego — również znajomość zagadnień śro
dowiska naturalnego i ekologii.

Wraz ze skalą działań zmienia się rodzaj odpowie
dzialności konserwatora. Konserwatorzy pojedyn
czych obiektów są odpowiedzialni za najwyższy arty- 
styczno-naukowo-techniczny poziom prac. Konser
watorzy działający w większych skalach przyjmują na 
siebie odpowiedzialność nie tylko zawodową, lecz 
również społeczną i polityczną. Owi uczestnicy w za
rządzaniu zmianami (management o f  changes) muszą 
być nie tylko specjalistami, lecz również obrońcami 
tych dóbr. Muszą być oni głęboko zaangażowani spo
łecznie. Bitwy wygrane w górnych strefach decydować 
będą o osiągnięciach w strefach niższych.

Wszystko to możliwe będzie do osiągnięcia jedynie 
dzięki intensywnemu rozwojowi nauczania i kształce
nia zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i pody
plomowym. Należy tworzyć nowe fakultety o inter
dyscyplinarnych programach i poważne kursy pody
plomowe dla przedstawicieli różnych dyscyplin, którzy 
chcą pracować wspólnie dla dobra kultury w różnych 
skalach.

Wydaje się że zapoczątkowany już proces doprowa
dzi do pluralizmu doktrynalnego odpowiadającego 
wielkim obszarom kulturowym świata. W obrębie kul
tury zachodniej dojdzie zapewne do kompromisu mię
dzy „autentyzmem substancji” i „autentyzmem for
my”, niezbędnego do zachowania przy życiu dla przy
szłych stuleci lub tysiącleci dziedzictwa przeszłości 
oraz do rozszerzenia pojęcia zabytku o dobra niema
terialne. Równocześnie ulegną przesunięciom granice 
obszaru konserwacji. Chroniąc istniejące dobra kultur 
dawnych uznamy prawo kultury współczesnej do de
cyzji o nawrotach do historycznych form, w tym do 
odbudów zabytków zniszczonych przez kataklizmy.
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Rozumieć je będziemy jako dobra kultury czasu swego 
powstania lub zmartwychwstania, jak to dziś już czy
nimy z purystycznie przekształconymi w ubiegłym stu
leciu katedrami i zamkami, a nawet z odbudowanymi 
zniszczeniami ostatniej wojny. Jeśli czytać uważnie 
i bez uprzedzeń Kartę Wenecką okaże się, że nie prze
czy ona takiej wizji przyszłości.

2. Przyszłość dóbr kultury

W każdej epoce swego historycznego rozwoju ludz
kość traciła dobra kultury przeszłości i wzbogacała się 
o nowe — współczesne dla jednego pokolenia, lecz 
historyczne dla pokoleń następnych. Ale w żadnej epo
ce nie powstawały dzieła architektury i sztuki tak trud
ne, czy wręcz niemożliwe do konserwacji, jak w na
szym stuleciu. Nie zdajemy sobie jeszcze sprawy z tego, 
co czeka naszych następców. Również wielkie jak ni
gdy dotąd są rozmiary zagrożeń i tempo niszczenia 
dóbr kultury. Jasno zdać trzeba sobie sprawę z faktu, 
że nie wszystkie zachować można w ich materialnej 
postaci. Konieczna jest mądra selekcja, ażeby za wszel
ką cenę ocalić to, co najcenniejsze.

Ale trzeba i można zachować prawie wszystkie z nich 
w świadomości naukowej, a poprzez nią w pamięci 
społecznej —  a to dzięki dokumentacji. Rozwój tech
nik dokumentacji i twarde wymaganie obowiązku do
kumentowania każdego dzieła architektury i sztuki, 
którego zniszczeniu lub przekształceniu nie jesteśmy 
w stanie zapobiec, wydaje się obecnie zadaniem naj
ważniejszym i najpilniejszym. Obok konserwacji zapo
biegawczej i zintegrowanej o przyszłości naszej dyscy
pliny decydować będzie konserwacja przez dokumen
tację.

3. Międzynarodowa strategia ochrony dóbr kultury

Strategia taka, jeśli ma powstać, musi być oparta na 
dokumentacji i waloryzacji zasobów w różnych regio
nach kulturowych i na ujednoliconym systemie pra
wnym. Należy sporządzić we współpracy międzynaro
dowej atlas jednostek krajobrazu kulturowego wraz 
z ich pokryciem zabytkowym —  jako niezbędną pod
stawę strategiczną.

Istniejące różnice rozwoju ekonomicznego pomię
dzy regionami i krajami pozostaną, o ile się nie pogłę
bią, mimo ogólnego wzrostu cywilizacyjnego. Wielkim 
zobowiązaniem moralnym państw bogatych jest i bę
dzie pomoc krajom rozwijającym się. Ale pomoc ta nie 
może być przeznaczana na restauracje, rekonstrukcje 
lub odbudowy, lecz przede wszystkim na konserwację 
prewencyjną i na dokumentację. Obszary rozwijające 
się, o bardzo ograniczonych środkach na konserwację, 
mają bowiem jeszcze szanse uniknięcia błędów krajów 
bogatych i zachowania swych dóbr kultury w ich bar
dziej autentycznej formie.

Strategia międzynarodowa ochrony dóbr kultury, 
która jako program polityczny musi opierać się na 
współpracy rządów, będzie zróżnicowana na poszcze
gólnych obszarach kulturowych. Zaawansowanie pro
cesów politycznego i gospodarczego jednoczenia Eu
ropy mogłoby predestynować nasz mały kontynent do 
odegrania wiodącej roli w wypracowaniu systemów 
i metod strategicznych, które po zmodyfikowaniu słu
żyć mogłyby innym kontynentom. Niestety, działal
ność europejskich organizacji (Rada Europejska, Unia 
Europejska, europejski program UNESCO i inne) 
w dziedzinie ochrony dóbr kultury nie jest ani skoor
dynowana, ani w dostatecznym stopniu oparta na do
świadczeniu i działaniu ludzi nauki.

Wkraczamy niedługo w nowy, bardzo trudny i nie
bezpieczny dla światowego dziedzictwa kultury wiek. 
W typowej aurze fin de siecle’u zaczynamy widzieć 
dramatyzm sytuacji, uświadamiamy sobie, że nie jeste
śmy przygotowani ani teoretycznie ani organizacyjnie 
do przeciwstawienia się niebezpieczeństwom i nerwo
wo szukamy nowych rozwiązań w skali globalnej. Czy 
podobnie jak przełom X IX  i X X  wieku, także obecny 
przełom tysiącleci przyniesie nowe, spójne (chociaż 
tym razem globalne, pluralistyczne i realistyczne) spo
jrzenie na przyszłość ochrony dóbr kultury? Ważne 
i optymistyczne jest to, że świadomość jego potrzeby 
narasta i pobudza umysły (chociaż nie wszystkie) do 
myślenia.

At the Turn of a Millennium. The International Situation in the Conservation of Historical Monuments

In his capacity as General Conservator of Historical 
Monuments, the author discusses the development of the 
philosophy of conservation and shares his reflections about 
the twentieth-century transformations of the concepts of 
„conservation” and „historical monuments”.

A presentation of the inner development of conservation 
within the cultural-social and political-economic context 
comprises a foundation for indicating paths for resolving the 
critical situation. These paths entail: preventive conserva- 
tion, the protection of the landscape/cultural/historical envi- 
ronment, integral conservation, as well as conservation via 
documentation.

Interesting predictions concerning the futurę of conser- 
vation and cultural property are summed up in expectations 
vis a vis the strategy for an international protection of cul
tural property; at the same time, the author declares that the 
progress of the political and economic unification of Europę 
could predestine our smali Continent to play a leading role 
in setting up strategie methods and Systems that, following 
their modification, could serve other continents. Unfortu- 
nately, the activity of European organizations (the Council 
of Europę, the European Union, the UNESCO European 
programme, and others) as regards the protection of cultural 
property is neither coordinated or sufficiently based on the 
experiences and activity of men of science.
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Piotr Stec

KONTROLA EKSPORTU DÓBR KULTURY W PRAWIE FRANCUSKIM

Francja była drugim obok Włoch krajem, który 
zdecydował się na wprowadzenie ustawowej kontroli 
eksportu dóbr kultury. Główną przyczyną tej regulacji 
była chęć zachowania w kraju dzieł francuskiej sztuki 
współczesnej wykupywanej przez zagranicznych ko
lekcjonerów, zwłaszcza amerykańskich1. Pierwszy sy
stem klasyfikacji dóbr kultury wprowadzono ustawą 
z 30 marca 1887 r. opracowaną przez zespół specjali
stów, którym kierował wybitny francuski architekt i hi
storyk sztuki Euąene Violet-le-Duc1 2 3. Wpisowi do re
jestru podlegały ruchomości zabytkowe należące do 
państwa lub gmin i instytucji publicznych, przy czym 
w przypadku tych pierwszych obowiązywał bez
względny zakaz wywozu za granicę. Zabytki będące 
we władaniu gmin i instytucji publicznych mogły być 
eksportowane po uzyskaniu zezwolenia2. Ustawę tę 
zastąpiło prawo z roku 1913, które — wielokrotnie 
nowelizowane — obowiązuje do dziś.

Kolejna ustawa mająca na celu ochronę dziedzictwa 
kulturowego Francji przed działalnością obcych han
dlarzy i kolekcjonerów została wydana po zakończe
niu I wojny światowej. W osłabionym na skutek dzia
łań wojennych kraju podaż dzieł sztuki była tak duża, 
że rząd zdecydował się na wprowadzenie ustawą z 31 
sierpnia 1920 r. całkowitego zakazu eksportu dóbr 
kultury4. Ustawa ta funkcjonowała niewiele ponad 
rok, a zasadniczą przyczyną jej uchylenia była obawa, 
że zaszkodzi ona „roli Francji jako centrum handlu 
sztuką 5. Sytuacja taka utrzymała się do roku 1941, 
kiedy to rząd Vichy wydał ustawę o eksporcie dzieł 
sztuki uzależniającą wywóz dóbr kultury za granicę od 
uzyskania stosownego zezwolenia. Ustawa ta obowią
zywała do roku 1992.

Kontrola eksportu dóbr kultury do roku 1992

Po II wojnie światowej zagadnienia związane z eks
portem dóbr kultury uregulowane zostały w następu
jących aktach prawnych:
—  ustawa z 31 grudnia 1913 r. o ochronie zabytków6
—  ustawa o archiwach z 3 stycznia 1976 r.7

1. S. Nahlik, Zagadnienie międzynarodowej ochrony dzieł sztuki 
w czasie pokoju (w:) Księga pamiątkowa ku czci Juliana Makowskie
go z okazji 50-lecia pracy naukowej, Warszawa 1957, s. 228.
2. E. Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego, t. 1, Warsza
wa 1988, s. 44.
3. P. J. 0 ’Keefe, L. V. Prott, Law and cultural heritage, vol. 3 — 
mouement, London 1989, s. 455.
4. S. Nahlik, op. cit., s. 288.
5. P. J. 0 ’Keefe, L. V. Prott, op. cit., s. 455.
6. Tekst ustawy opublikowano w pracy A. M. Compagna, P. Petra- 
roia, Beni culiurali e mercato Europeo. Normę sull'esportazione nei 
paesi della Communita, Roma 1991, s. 455-458.
7. Tamże, s. 460-462.

—  ustawa z 23 czerwca 1941 r. o eksporcie dzieł sztuki8
—  ustawa z 31 grudnia 1921 r. o pobieraniu poda

tków i prawie pierwokupu państwa w przypadku 
sprzedaży publicznej. Ta ostatnia dotyczy jednak 
wszystkich transakcji tego typu, bez względu na 
to, czy rzecz ma zostać wywieziona poza granice 
Francji9.
Wprowadzony w roku 1913 system klasyfikacji do

tyczy w myśli art. 14 ustawy rzeczy ruchomych i nie
ruchomości z przeznaczenia (immeubles par destina- 
tion)10, których zachowanie leży w interesie publicz
nym z punktu widzenia historii, sztuki, nauki lub tech
niki. Klasyfikacji podlegają także nieruchomości lub 
ich części, których zachowanie leży w interesie pu
blicznym z punktu widzenia historii lub sztuki (art. 1).

Procedura wpisu zabytku do rejestru jest zróżnico
wana w zależności od tego, czyją własnością jest zaby
tek. W przypadku rzeczy ruchomych stanowiących 
własność państwa, departamentu, gminy lub zakładu 
publicznego klasyfikacja następuje w drodze rozporzą
dzenia Ministra Kultury (ministre charge des affaires 
culturelles). Podmiot, którego własnością jest rzecz, 
może w ciągu sześciu miesięcy od chwili powiadomie
nia go o klasyfikacji odwołać się do Rady Stanu (Con- 
seil d ’Etat), która wydaje orzeczenie (decret) w tej spra
wie (art. 15). Inny tryb postępowania przewidziano dla 
rzeczy będących własnością innych osób niż wymie
nione w art. 15 ustawy, które mogą zostać sklasyfiko
wane przez ministra kultury za zgodą właściciela. Jeżeli 
właściciel nie wyraża zgody, decyzję o klasyfikacji wy
daje Rada Stanu. Ze względu na to, że decyzja klasy
fikująca rzecz jako zabytek nakłada na właściciela do
datkowe obowiązki i ograniczenia w sposobie rozpo
rządzania rzeczą, ustawa umożliwia mu uzyskanie od
szkodowania odpowiadającego sumie, o jaką zmniej
szyła się wartość rzeczy w wyniku nałożenia nań tych 
obowiązków11. Jeżeli strony nie uzgodnią same wyso
kości odszkodowania, sprawa zostaje przekazana na 
drogę sądową.

Obrót ruchomościami sklasyfikowanymi podlega 
licznym ograniczeniom, których zakres jest różny w za-

8. Tamże, s. 459-460.
9. S. de Vilmorin, Retention, Classification and, perhaps Compen- 
sation under French Law (w:) lnstitute o f  Art and Law Transacting 
in Art IV, Art Export Licensing and the International Market. A Se- 
minar held on March 19th 1996, s. 1.
10. Chodzi tu o takie przedmioty, które mimo że stanowią integral
ną część nieruchomości mogą zostać przy użyciu współczesnej tech
niki odłączone od nieruchomości i występować samodzielnie w ob
rocie (np. freski, malowidła ścienne).
11. „Le classement pourra donner lieu au paiment d ’une indemnite 
representative du prejudice resultant pour le proprietaire de 1’appli- 
cation de la sewitude de classement d ’office”.
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leżności od tego czy właścicielem jest państwo, związek 
publiczno-prawny, czy osoba prywatna. W przypadku 
dóbr kultury będących własnością państwa obowiązuje 
bezwzględny zakaz ich zbywania. Przedmioty sklasyfi
kowane należące do departamentów, gmin, zakładów 
publicznych oraz instytucji użyteczności publicznej 
mogą być przedmiotem obrotu, przy czym dopuszczal
ność transakcji uzależniona została od wydania zezwo
lenia przez Ministra Kultury. Własność zabytku może 
być przeniesiona wyłącznie na podmioty wymienione 
w ustawie — państwo, osobę urzędową (personne pu- 
bliąue) lub instytucję użyteczności publicznej. Inne 
podmioty nie mogą nabyć własności rzeczy podlegają
cej tym ograniczeniom. Nabywcy w dobrej wierze 
przysługuje jednak prawo do zwrotu zapłaconej prze
zeń ceny.

Jeżeli chodzi o rzeczy znajdujące się w rękach pry
watnych, to obrót nimi nie podlega takim ogranicze
niom. Właściciel rzeczy ma jednak obowiązek poinfor
mować o transakcji Ministra Kultury, ponadto ma obo
wiązek poinformować nabywcę, że rzecz została skla
syfikowana (art. 19). Podyktowane jest to tym, że 
zbycie rzeczy nie powoduje wygaśnięcia klasyfikacji, 
a co za tym idzie wszystkie wynikające z niej obowiąz
ki przechodzą automatycznie na nabywcę. Ustawa 
wprowadza całkowity zakaz wywozu obiektów sklasy- 
fikownych.

Eksport dóbr kultury innych niż te, o których mowa 
w ustawie z roku 1913 o ochronie dóbr kultury ure
gulowany został w ustawie z roku 1941. Ustawa doty
czy „mebli pochodzących sprzed roku 1830, dzieł m a
larzy, grawerów, rysowników, rzeźbiarzy i dekorato
rów powstałych przed dniem 1 stycznia roku 1900, jak 
również przedmiotów pochodzących z wykopalisk pro
wadzonych we Francji lub Algierii'’12. Eksport przed
miotów mających znaczenie narodowe, historyczne 
lub artystyczne (les objects presentant un interet natio- 
nal d ’histoire ou d ’art) uzależniony został od uzyskania 
zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Młodzieży. 
Procedura uzyskiwania licencji eksportowej była dwu
stopniowa. Osoba chcąca wywieźć dzieło sztuki za 
granicę musiała najpierw uzyskać opinię ekspertów. 
Szczegółowo kwestię tę uregulowano w Informacji dla 
eksporterów dziel sztuki i kolekcji z 15 stycznia 
1 9 8 8 13. W przypadku książek, rękopisów, fotografii, 
grafik, litografii oraz monet i medali mających więcej 
niż sto lat wymagana była opinia Biblioteki Narodo
wej. Eksporterzy innych dóbr kultury musieli uzyskać 
opinię Biura ds. Kolekcji i Spraw Celnych Dyrekcji 
Muzeów Francuskich. Opinia ta nie była wymagana 
w odniesieniu do dzieł artystów żyjących w chwili wy
wozu dzieła lub powstałych w ciągu dwudziestu lat

poprzedzających wywóz, o ile ich wartość nie przekra
czała 100 000 franków. Opinię ekspertów wraz z in
nymi dokumentami należało przedstawić następnie 
w urzędzie celnym. Administracja mogła wówczas 
udzielić zezwolenia na wywóz, zakazać eksportu lub 
też odkupić rzecz za cenę podaną w deklaracji celnej 
przez eksportera14. Pierwotnie ustawa ta nie stosowała 
się do dzieł sztuki wwiezionych legalnie na terytorium 
Francji (art. 3). Przepis ten został uchylony przez de
kret z roku 1958, który wyłączył jednocześnie stoso
wanie przepisów karnych ustawy do tychże dzieł sztu
ki. Pojawiły się jednak głosy mówiące o tym, że art. 3 
nie mógł zostać uchylony w ten sposób i obowiązuje 
nadal, gdyż w świetle orzeczenia Rady Stanu w spra
wie Talleyrand-Perigord z roku 1969 dekret jako akt 
niższego rzędu nie może zmienić ustawy15.

Uzależnienie zezwolenia na wywóz dzieła sztuki od 
decyzji o charakterze uznaniowym stanowi istotną 
uciążliwość dla właściciela. Rzecz, której nie można 
wyeksportować traci znaczną część swojej wartości. Co 
więcej, eksporter ryzykuje utratę wywożonego przed
miotu, gdy państwo zdecyduje się na skorzystanie 
z prawa odkupu, co może być szczególnie uciążliwe 
dla właściciela, gdy nie ma on zamiaru wyzbywać się 
własności wywożonego przedmiotu. Właściciele, któ
rym odmówiono zezwolenia podejmowali starania
0 uzyskanie od władz odszkodowania równoważącego 
poniesione straty. W ostatnich latach toczyły się dwie 
takie sprawy, w których zapadły dwa różne wyroki. 
W pierwszej z nich, tzw. sprawie zbiorów Schlumpfa, 
powodowi nie udzielono zgody na wywóz importowa
nej uprzednio kolekcji samochodów. Sąd nie przyznał 
powodowi odszkodowania motywując to tym, że usta
wa z 1941 r. nie przewiduje możliwości przyznania 
właścicielowi jakiejkolwiek rekompensaty pienięż
nej16. W innej sprawie powód przywiózł z zagranicy 
obraz Van Gogha „Jardin a Auvers”, a następnie bez
skutecznie starał się o uzyskanie zezwolenia na wywóz. 
Za pierwszym razem odmówiono mu powołując się na 
ustawę z 1941; za drugim wydano decyzję negatywną, 
gdyż obraz został w międzyczasie sklasyfikowany
1 zgodnie z art. 21 ustawy z 1913 r. nie mógł być wy
wieziony. Właściciel sprzedał obraz we Francji, a na
stępnie wystąpił o odszkodowanie równe różnicy mię
dzy ceną, jaką uzyskałby na rynku międzynarodowym 
a ceną uzyskaną we Francji. Tym razem sąd przyznał 
słuszność powodowi, a sądy wyższych instancji utrzy
mały wyrok w mocy zmniejszając jedynie wysokość 
odszkodowania17.

Środkiem służącym pośrednio kontroli eksportu 
dzieł sztuki jest przysługujące państwu prawo pierwo
kupu zabytków sprzedawanych na aukcjach. Upraw-

12. „Ces disposition sont applicables aux objects d’ameublement 
anterieurs a 1830, aux oeuvres des peintres, graveurs, dessinateurs, 
sculpteurs, decorateurs, anterieures au lerjam ier 1900, ainsi qu’aux 
objects provenant des fouilles practiąuees en France ou en Algerie”.
13. Avis aux exportateurs d ’objects d ’art et de collection, „Journal
Officiel”, 15 janvier 1988.

14. P. J. CPKeefe, L. V. Prott, op. cit., s. 497.
15. S. de Vilmorin, op. cit., s. 2.
16. Tamże, s. 2.
17. Tamże, s. 3-4.
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nienie to pozwala na zakup dzieła za cenę odpowiada
jącą jego wartości rynkowej, a co za tym idzie właściwe 
wyważenie interesów państwa i właściciela rzeczy. 
Uczestnicy licytacji są jednak świadomi tego, że pań
stwo może skorzystać z prawa pierwokupu, co wpływa 
na uzyskaną cenę i prowadzi czasem do naruszenia 
interesów stron18. Właściciele rzeczy nabytych na auk
cjach na ogół nie mieli problemu z uzyskaniem zezwo
lenia wywozowego wymaganego przez ustawę z roku 
1941, przyjmowano bowiem w praktyce, że wyraźny 
brak zainteresowania państwa nabyciem zabytku 
w obrocie krajowym stanowi przesłankę do udzielenia 
takiego zezwolenia19.

Eksport archiwów uregulowany był tak jak wywóz 
innych dóbr kultury aż do roku 1979, kiedy to wydano 
ustawę o archiwach, której zakres przedmiotowy obej
mował także tę problematykę20 21. Archiwa zdefiniowa
ne są jako „zespoły dokumentów, bez względu na ich 
datowanie, formę czy nośnik materialny, sporządzo
nych lub otrzymanych przez jakąkolwiek osobę fizycz
ną lub prawną, służbę lub instytucję publiczną bądź 
prywatną w toku jej działalności"^ . Ustawa wprowa
dziła podział na archiwa publiczne i prywatne różni
cując w związku z tym obowiązki osób, w których 
władaniu się one znajdują. Do archiwów publicznych 
zaliczono w art. 3 ustawy dokumenty wystawione 
w czasie ich działalności przez państwo, organy samo
rządu terytorialnego, zakłady i przedsiębiorstwa pu
bliczne. W skład ich weszły również dokumenty insty
tucji prywatnych w takim zakresie, w jakim wypełniają 
one zadania o charakterze publicznie użytecznym oraz 
tych, którym poruczono zadania o charakterze pu
blicznym, jak również oryginały dokumentów i reper
toria osób urzędowych (officiers publics ou ministe- 
riels). Zespoły dokumentów inne niż wymienione 
w art. 3 ustawy są archiwami prywatnymi (art. 9). 
Klasyfikacja archiwów prywatnych odbywa się na po
dobnej zasadzie jak w przypadku dziel sztuki. Jako 
archiwa historyczne mogą być sklasyfikowane na 
wniosek dyrekcji archiwów zbiory dokumentów ma
jące duże znaczenie historyczne. W zależności od tego, 
czy klasyfikacja następuje za zgodą właściciela czy nie, 
właściwy do wydania decyzji jest Minister Kultury lub 
Rada Stanu (art. 11). Osobie, której sklasyfikowano 
archiwum przysługuje prawo do odszkodowania 
w wysokości równiej uszczerbkowi wynikłemu z faktu 
nałożenia na nią związanych z tym obowiązków. Jeżeli 
właściciel i organ administrujący nie uzgodnią wyso
kości odszkodowania, zostanie ono ustalone przez sąd 
(art. 18). Ustawa wprowadziła bezwzględny zakaz ni
szczenia sklasyfikowanych archiwów (art. 15) z wyją
tkiem dokumentów, które straciły swoją wartość histo

ryczną (interet historiąue). Archiwalia takie mogą zo
stać zniszczone za zgodą właściciela zasobu i admini
stracji archiwów. Właściciel archiwum musi poinfor
mować ewentualnych nabywców o tym, że zostało ono 
sklasyfikowane —  podobnie jak to ma miejsce w przy
padku dzieł sztuki skutki klasyfikacji „podążają” za 
archiwum bez względu na to czyją jest ono własnością 
(art. 14).

W ustawie o archiwach przewidziano dwa środki 
pozwalające państwu kontrolować obrót archiwalia
mi. Zbiory dokumentów wystawiane na aukcję mogą 
być odkupione przez państwo lub Bibliotekę Narodo
wą —  o ile jest to niezbędne ze względu na ochronę 
dziedzictwa archiwalnego —  za cenę zaoferowaną 
przez tego uczestnika przetargu, któremu udzielono 
przybicia. Państwo może skorzystać z tego uprawnie
nia także na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 
(art. 20). Ze względu na to, że z uprawnienia tego 
administracja może skorzystać tylko wtedy, gdy dyspo
nuje wiedzą o organizowanych aukcjach, na osoby 
urzędowe prowadzące licytacje nałożono w art. 19 
ustawy obowiązek informowania administracji archi
wów o terminie każdej takiej sprzedaży. Osoba, która 
chciała wywieźć sklasyfikowane archiwum za granicę 
musiała uzyskać zgodę administracji archiwów, która 
mogła podjąć w ciągu miesiąca jedną z następujących 
decyzji:
—  zezwolić na eksport archiwów, przy czym milczenie 

administracji traktowane było jak zgoda na wywóz,
—  uzależnić zezwolenie od sporządzenia kopii całości 

lub części eksportowanego archiwum,
—  poinformować nabywcę o zamiarze skorzystania 

z prawa zatrzymania (retention) archiwaliów 
(art. 22). W takim przypadku państwo nabywa, na 
rachunek własny lub osoby prawnej prawa publicz
nego, archiwum za cenę ustaloną przez eksportera 
(art. 23).
Jeśli chodzi o archiwa niesklasyfikowane to zgodnie 

z ustawą Minister Kultury mógł zezwolić na eksport 
lub też skorzystać z prawa zatrzymania materiałów na 
takich samych zasadach, jak w przypadku zbiorów 
sklasyfikowanych (art. 24).

Dostosowanie ustawodawstwa do wymogów 
prawa wspólnotowego

Jedną z czterech podstawowych swobód zagwaran
towanych w Traktacie Rzymskim jest zasada swobod
nego przepływu towarów22. Zasada ta podlega jednak 
kilku ograniczeniom —  art. 36 Traktatu pozwala na 
wprowadzenie ograniczeń obrotu ze względu na ko
nieczność ochrony moralności publicznej, bezpieczeń-

18. P. J. 0 ’Keefe, L. V. Prott, op. cit., s. 505.
19. Tamże, s. 506.
20. Tamże, s. 476.
21. „Les archwes sont l’ensemble des documents, ąuels que soient leur

datę, leur formę et leur support materiel, produits ou reęus par toute 
personne physiąue ou morale, et par tout sernice ou organisme public 
ou prwe, dans l’exercice de leur actwite”.
22. M. Ahlr, Prawo europejskie, Warszawa 1995, s. 125.
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stwa i porządku publicznego, a także ochrony życia 
i zdrowia ludności23. Ten sam artykuł pozwala na 
wprowadzenie zakazu eksportu tzw. skarbów narodo
wych mających znaczenie artystyczne, historyczne lub 
archeologiczne (tresors nationaux ayant une valeur 
artistiąue, historiąue ou archeologiąue)24. W prawie 
europejskim nie ma jednak wspólnej dla wszystkich 
państw członkowskich definicji skarbów narodowych25. 
Nie jest także możliwe jej wprowadzenie przez organy 
Wspólnoty w drodze rozporządzenia lub dyrektywy, 
gdyż akty prawne tych organów nie mogą zawierać 
definicji pojęć występujących w Traktacie26. Z tego też 
względu tak rozporządzenie Komisji Wspólnot Euro
pejskich w sprawie eksportu dóbr kultury z roku 
1992, jak i późniejsza o rok dyrektywa dotycząca re
stytucji dóbr kultury nielegalnie wywiezionych z tery
torium państwa członkowskiego pozostawiają prawu 
wewnętrznemu tych państw zdefiniowanie kategorii 
dóbr kultury objętych działaniem art. 36 Traktatu 
Rzymskiego27. Jedynym środkiem kontroli eksportu 
dóbr kultury, który może zostać wprowadzony w ob
rocie z innymi państwami należącymi do Wspólnoty 
jest zakaz wywozu. Zgodnie z orzecznictwem Euro- 
pean Court of Justice treść artykułu 36 nie może być 
interpretowana rozszerzająco, co uniemożliwia wpro
wadzanie utrudnień w wywozie, takich jak np. opłaty 
prohibicyjne (taki system opłat obowiązywał w usta
wodawstwie włoskim)2 .̂ Przyznane członkom Unii 
Europejskiej w Traktacie Rzymskim prawo do ustano
wienia przepisów zabraniających wywozu dóbr kultu
ry mających charakter skarbów narodowych nie jest 
równoznaczne ze zgodą na całkowity zakaz eksportu 
dzieł sztuki. Zakaz taki byłby sprzeczny z postanowie
niami art. 36 pkt. 2 Traktatu, który zabrania państwom 
członkowskim nadużywania uprawnień przyznanych 
w tym artykule29.

Ze względu na konieczność dostosowania prawa 
wewnętrznego do wymagań Wspólnot Europejskich, 
parlament francuski uchwalił w roku 1992 ustawę 
o produktach poddanych pewnym ograniczeniom-30, 
dotyczącą między innymi kontroli eksportu dóbr kul
tury. Ustawa ta wraz z towarzyszącym jej dekretem 
z 29 stycznia 199331 jest podstawowym aktem pra
wnym regulującym warunki wywozu dóbr kultury za 
granicę.

Przyjęta w ustawie z 1992 r. definicja skarbów na
rodowych jest bardzo szeroka. Do kategorii tej zali
czono:

—  dobra kultury sklasyfikowane na podstawie ustawy 
o zabytkach z 31 grudnia 1913 r.,

—  archiwa sklasyfikowane na podstawie ustawy o ar
chiwach z 1979 stycznia,

—  inne dobra mające istotne znaczenie (presentant un 
interet majeur) dla dziedzictwa narodowego z pun
ktu widzenia historii, sztuki lub archeologii.
Ustawa wprowadziła całkowity zakaz wywozu skar

bów narodowych, przy czym bezwzględnie zakazany 
jest wywóz zabytków sklasyfikowanych i sklasyfiko
wanych archiwów (ustawa uchyliła przewidzianą 
w prawie o archiwach procedurę uzyskiwania zezwo
leń eksportowych). Ustawa przewiduje jednak możli
wość czasowego ich eksportu, przy czym wyraźnie 
określono sytuacje, w których tymczasowy wywóz jest 
możliwy. Zabytek może zostać wyeksportowany cza
sowo w celach konserwatorskich, w celu zbadania go 
za granicą lub w celach wystawienniczych (art. 10 
ustawy). Zezwolenie wydaje Minister Kultury, który 
jednocześnie określa w zezwoleniu miejsce przezna
czenia i datę powrotu dzieła sztuki. W przypadku dóbr 
kultury należących do trzeciej grupy ich wywóz jest 
dopuszczalny dopiero po uzyskaniu zaświadczenia, że 
eksportowany zabytek nie ma charakteru skarbu naro
dowego. Zezwolenie takie wymagane jest w odniesie
niu do dóbr kultury należących do jednej z kategorii 
wyliczonych w aneksie do dekretu z 1993 roku. 
O tym, czy zabytek mieści się w którejś z tych grup 
decydują jego wiek i wartość. W aneksie wymieniono 
nastąpujące kategorie dóbr kultury:

1. Obiekty archeologiczne mające ponad 100 lat 
pochodzące z:
— wykopalisk i odkryć gruntowych i podwodnych,
—  stanowiska archeologiczne,
—  kolekcje archeologiczne, 

bez względu na wartość.
2. Elementy stanowiące integralne części pamiątek 

historycznych lub religijnych i pochodzące z rozbiórki 
tychże, mające więcej niż 100 lat, bez względu na 
wartość.

3. Malowidła i obrazy wykonane w całości ręcznie, 
bez względu na podłoże i technikę wykonania, o war
tości nie mniejszej niż 150 000 franków.

4. Mozaiki inne niż mieszczące się w kategoriach 
określonych w pkt. 1 i 2 oraz rysunki wykonane w ca
łości ręcznie, bez względu na podłoże i technikę wy
konania, o wartości nie mniejszej niż 15 000 franków.

23. Tamże, s. 143-144.
24. F. Rigaux, Librę circulation des biens culturels et protection des 
tresors nationaux, „European Review of Private Law” 1994, nr 2, 
s. 96.
25. R. Lecat, V. K. Reeves, France. Rapport national sur le sujet 1. 
Les regles juridiques applicables a la circulation internationale d ’ob- 
jects d ’art (w:) M. Briat, J. A. Freedberg (red.), International Sales 
o f  Works o f Art IV. Legał Aspects o f  International Art Trade, Pa- 
ris-New York-Deventer-Boston 1993, s. 58.
26. F. Rigaux, op. cit., s. 98.

27. Tamże, s. 99.
28. Tamże, s. 96-97.
29. Tamże, s. 99-100.
30. Loi n° 92-1477 du 31 decembre 1992 relatwe aux produits 
soumis a certaines restrictions de circulation et a la complementarite 
entre les seruices de police, de gendarmerie et de douane, „Journal 
Officiel”, 5 janvier 1993.
31. Decret n° 93-124 du 29 januier 1993 relatif aux biens culturels 
soumis a certaines restrictions de circulation, „Journal Officiel”, 30 
janvier 1993..
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5. Ryciny, sztychy, serigrafie i litografie oryginalne 
i odpowiednio ich matryce oraz oryginalne plakaty, 
których wartość przekracza 15 000 franków.

6. Oryginalne dzieła sztuki monumentalnej lub rzeź
by i ich kopie otrzymane tą samą techniką co oryginał, 
inne niż mieszczące się w kategorii 1, których wartość 
jest nie mniejsza niż 50 000 franków.

7. Fotografie, filmy i ich negatywy o wartości prze
kraczającej 15 000 franków.

8. Inkunabuły i manuskrypty, w tym mapy i party
tury, pojedynczo lub w kolekcjach bez względu na 
wartość.

9. Książki starsze niż 100 lat, pojedyncze lub w ko
lekcjach, o ile ich wartość jest nie mniejsza niż 50 000 
franków.

10. Mapy drukowane mające przeszło 200 lat, 
o wartości nie mniejszej niż 15 000 franków.

11. Wszelkie archiwa zawierające elementy starsze 
niż 50 lat, niezależnie od nośnika, na którym zostały 
utrwalone, i bez względu na wartość.

12. a — kolekcje i okazy pochodzące z kolekcji 
zoologicznych, botanicznych, mineralogicznych lub 
anatomicznych; b —  kolekcje mające znaczenie histo
ryczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizma
tyczne —  o wartości nie mniejszej niż 50 000 franków.

13. Środki transportu mające przeszło 75 lat, któ
rych wartość jest nie mniejsza niż 50 000 franków.

14. Do ostatniej grupy zaliczono rzeczy nie mie
szczące się w żadnej z powyższych kategorii, takie jak 
np. zabawki, meble, przyrządy optyczne, zegarki i dy
wany, mające 50 do 100 lat i warte co najmniej 50 000 
franków.

Właściciel zabytku ubiegający się o zgodę na wywóz 
składa podanie do ministra kultury, który w ciągu czte
rech miesięcy musi wydać zaświadczenie, że rzecz nie 
ma charakteru skarbu narodowego bądź wydać decyzję 
zakazującą wywozu. Po otrzymaniu podania minister 
zleca przeprowadzenie ekspertyzy biegłym z zakresu 
historii, sztuki lub archeologii. Opinia biegłych dołą
czona zostaje do akt sprawy. Decyzja o odmowie wy
dania zezwolenia może zostać podjęta wyłącznie przez 
specjalną komisję powołaną na mocy ustawy z 1992 
roku. W skład jedenastoosobowej komisji wchodzą 
z urzędu:
—  dyrektor generalny Archiwów Państwowych
—  dyrektor departamentu książki i czytelnictwa
—  dyrektor departamentu dziedzictwa kulturowego
—  delegat ds. sztuk plastycznych
—  dyrektor ds. badań i studiów doktoranckich

lub ich przedstawiciele
—  pięć osób o odpowiednich kwalifikacjach, powoła

nych przez ministra odpowiedzialnego za sprawy
kultury.

Komisji przewodniczy członek Rady Stanu powoły
wany dekretem na czteroletnią kadencję.

Minister Kultury ma obowiązek informować komis
ję o wszystkich udzielonych zezwoleniach, jeżeli nato
miast zamierza zakazać wywozu, przekazuje akta spra
wy przewodniczącemu komisji, który następnie zwo
łuje jej posiedzenie. Komisja po wysłuchaniu biegłych, 
którzy przygotowali ekspertyzę i ewentualnie innych 
biegłych powołanych na wniosek przewodniczącego, 
podejmuje decyzję większością głosów, przy czym 
obecnych musi być co najmniej ośmiu jej członków. 
Jeżeli głosy rozłożą się równo, decyduje głos przewod
niczącego, jeżeli natomiast nie udało się zebrać ąuorum 
—  głosowanie może zostać powtórzone po piętnastu 
dniach. Nie ma wtedy wymogu zachowania ąuorum.

Osoba, której odmówiono zgody na wywóz może 
wystąpić z kolejnym wnioskiem o wydanie zezwolenia 
dopiero po upływie trzech lat od wydania decyzji 
odmownej. Nie można wtedy zakazać eksportu dobra 
kultury, chyba że zostało ono sklasyfikowane. W prak
tyce oznacza to, że państwo będzie zmuszone albo 
zezwolić na wywóz dóbr kultury po upływie trzylet
niego okresu karencyjnego, albo zdecydować się na 
sklasyfikowanie takich dóbr, z czym łączy się koniecz
ność wypłacenia ich właścicielowi wysokiego odszko
dowania. Państwo może też spróbować odkupić zaby
tek od właściciela32.

Żadne z tych rozwiązań nie jest w pełni zadowala
jące: dopuszczenie do wywozu dobra kultury uznane
go za skarb narodowy sprawia, że nie zostaje osiągnięty 
cel leżący u podstaw tej regulacji —  zachowanie w kra
ju najcenniejszych dóbr kultury. W przypadku klasyfi
kacji i wykupu zabytki zostają w kraju, wiąże się to 
jednak z koniecznością ponoszenia przez państwo 
znacznych wydatków na zakup skarbów narodowych, 
jak również z obowiązkiem zapłaty odszkodowań wła
ścicielom sklasyfikowanych rzeczy33.

Restytucja wywiezionych nielegalnie dóbr kultury

Omówione wyżej przepisy nie dotyczą sytuacji, gdy 
dobro kultury zostało wywiezione w sposób sprzeczny 
z obowiązującym prawem. Kwestia restytucji dóbr kul
tury wywiezionych nielegalnie poza terytorium Francji 
została uregulowana w ustawie nr 9 5 -8 7 7  z 3 sierpnia 
1993 r., która stanowi implementację dyrektywy Rady 
Wspólnot 93/7 w sprawie restytucji dóbr kultury wy
wiezionych nielegalnie z państwa członkowskiego34. 
Ze względu na to, że zakresem przedmiotowym usta
wy objęto także restytucję dóbr kultury wwiezionych 
nielegalnie na terytorium Francji z innego państwa 
członkowskiego, konieczne było przyjęcie definicji 
tychże dóbr odmiennej od zawartej w ustawie z roku

32. S. de Vilmorin, op. cit., s. 4. europeennes relatwe a la restiłution des biens culturels ayant ąuitte
33. Tamże. illicitement le territoire d ’un Etat membre, „Journal Officiel”, 4 aout
34. Loi n° 95-877 du 3 aout 1995 portant transposition de la 1995. 
directiue 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautes
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1992 r. Dobrami kultury są w myśl art. 2 ustawy 
wszystkie dobra kultury zaliczone przez ustawodawst
wo kraju —  członka Unii do kategorii „skarbów naro
dowych” w rozumieniu art. 36 Traktatu Rzymskiego. 
Przykładowo wymieniono dobra należące do jednej 
z kategorii określonych w dekrecie Rady Stanu, znaj
dujące się w zbiorach publicznych (muzeach, archi
wach i bibliotekach) i w inwentarzach instytucji ko
ścielnych. Przy tym nie ma znaczenia to, czy dane 
dobro kultury zostało uznane za skarb narodowy przed 
czy po jego nielegalnym eksporcie.

Jeśli chodzi o skarby narodowe wywiezione niele
galnie z terytorium Francji, to zaliczono do nich dobra 
kultury sklasyfikowane na podstawie ustawy z 31 gru
dnia 1913 r. lub ustawy o archiwach z 3 stycznia 
1976 r., dobra uznane za skarby narodowe przez wła
ściwą komisję (patrz wyżej), jak również dobra kultu
ralne będące własnością osób publicznych i znajdujące 
się w inwentarzach bibliotek, muzeów, archiwów i po
dobnych im instytucji (art. 11).

Właściwy organ administracyjny może wystąpić do 
władz państw-członków Unii Europejskiej z wnioskiem 
o wszczęcie poszukiwań nielegalnie wywiezionych 
dóbr kultury, jak i poinformować władze państwa, na 
terenie którego znajduje się taki zabytek (art. 13). 
Z roszczeniem o zwrot wywiezionego dobra kultury 
występuje do właściwego sądu w państwie członkow
skim państwo, a nie właściciel rzeczy (art. 14). Ponad
to właściwy organ administracyjny zobowiązany jest 
podać do wiadomości publicznej informację o wszczę
ciu procedury restytucyjnej oraz o rozstrzygnięciu 
w tej sprawie (art. 15). Jeżeli orzeczony zostanie zwrot 
rzeczy, jej posiadaczowi należy się odszkodowanie wy
płacane przez państwo (art. 16), rzecz zaś zostaje we 
władaniu państwa do czasu przekazania jej właścicie
lowi (art. 17). Jeżeli jednak nie uda się go odnaleźć 
w ciągu pięciu lat od ogłoszenia o zwrocie rzeczy staje 
się ona własnością państwową (art. 20).

Sankcje karne

Na zakończenie należy wspomnieć także o karach 
grożących nielegalnym eksporterom dóbr kultury. 
W poprzednio obowiązującym stanie prawnym prze
pisy karne z tej dziedziny rozrzucone były po kilku 
aktach prawnych. Sankcje grożące osobom wywożą
cym nielegalnie zabytki miały charakter przede wszyst
kim finansowy, mniejszy nacisk kładziono natomiast 
na karę pozbawienia wolności. Wywiezienie zabytku 
sklasyfikowanego zagrożone było w myśl art. 31 usta
wy z roku 1913 karą grzywny od 300 do 30 000 
franków i aresztu od trzech dni do sześciu miesięcy. 
Możliwe było także orzeczenie tylko jednej z tych kar. 
Nieco inne rozwiązanie przyjęto w art. 4 ustawy 
z 1941 roku. W ustawie tej podstawowe znaczenie 
miały wysokie kary pieniężne —  osoba, która wywio
zła lub usiłowała wywieźć nielegalnie dzieło sztuki 
karana była grzywną w wysokości podwójnej wartości 
wywożonej rzeczy, sam zaś zabytek podlegał konfiska
cie na rzecz państwa. Karę aresztu od trzech dni do 
trzech miesięcy orzekano wyłącznie w przypadku re
cydywy.

System kar został zaostrzony i ujednolicony przez 
ustawę z 1992 roku. W myśl art. 13 tejże ustawy prze
stępstwem jest nielegalny wywóz lub usiłowanie wy
wozu dóbr kultury znajdujących się w kolekcjach pu
blicznych, sklasyfikowanych dóbr kultury i archiwów 
oraz ich tymczasowy wywóz bez zezwolenia lub wbrew 
warunkom określonym w zezwoleniu. Zabroniony jest 
również eksport (także tymczasowy) innych dóbr kul
tury bez uzyskania stosownego zezwolenia. Wzrosły 
znacznie sankcje grożące nielegalnym eksporterom. 
Przestępstwo to zagrożone jest karą dwóch lat pozba
wienia wolności i karą grzywny w wysokości 3 000 000 
franków.

Control of the Export of Cultural Property in French Law

The basie legał act regulating issues connected with the 
export of cultural property is the law of 1992 on products 
subject to certain restrictions and an accompanying decree 
of January 1993. The law in ąuestion adapted French legis- 
lation to the reąuirements of the European Union. A com- 
plete ban on export encompasses so- called national treas- 
ures which include cultural property classified upon the basis 
of the law on historical monuments of 1913, archives clas
sified upon the basis of the law on archives of 1979, and 
other forms of cultural property of essential significance for 
the national heritage. The export of historical monuments

contained in the last group is, however, feasible after obtain- 
ing a certificate that the exported monument is not regarded 
as a national treasure. A person refused such a certificate can 
renew attempts three years after the negative decision. An 
administrative body can then either issue a permit or con- 
duct classification. A separate law adapted the procedurę of 
the restoration of exported cultural property to European 
Union demands. Such export without prior permission or 
contrary to conditions defined in the permission is a crime 
penalised with imprisonment and a fine.
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MIEJSCE NAZEWNICTWA HISTORYCZNEGO JAKO NIEMATERIALNEGO 
DOBRA KULTURY W SYSTEMIE PRAWA

Zagadnienia dotyczące zabytkowego nazewnictwa 
to zaledwie fragment problematyki niematerialnego 
dziedzictwa kulturalnego. Pojęcie „zabytek niemate
rialny” zakresem przedmiotowym obejmuje także inne 
dobra niematerialne (np. krajobraz kulturowy). Niniej
sze rozważania odnoszą się jednak tylko do problema
tyki ochrony szeroko rozumianego nazewnictwa histo
rycznego w aspekcie prawnych regulacji ustalania 
i zmian nazewnictwa we współczesnym polskim syste
mie prawa.

Onomastyka jako nauka zajmująca się imionami 
(nazwami) własnymi w odróżnieniu od imion pospo
litych za przedmiot swych zainteresowań uznaje m.in. 
nazwy miejscowości, dzielnic, ulic, rzek, gór i innych 
obiektów geograficznych. Problematyka nazewnictwa 
historycznego może także mieć odniesienie do nazw 
budynków, patronów szkół itp.

Problematyce nazewnictwa historycznego miast1, 
wsi, dzielnic miejskich, placów i ulic1 2 oraz obiektów 
fizjograficznych poświęcono w Polsce wiele opraco
wań. Zagadnienia te cieszą się nie mniejszym zaintere
sowaniem niż problematyka historyczno-etymologicz- 
na nazwisk i imion używanych w Polsce3. Nazewnic
two historyczne stanowiło i stanowi przedmiot zainte
resowań badawczych również środowiska konserwa
torskiego, poczynając od Stanisława Tomkowicza, za
służonego konserwatora krakowskiego i autora pier
wszej monografii nazewnictwa historycznego polskie
go miasta4. W ostatnich latach wielu autorów dostrze
gło i podnosiło konieczność ochrony nazewnictwa hi
storycznego jako niematerialnego dziedzictwa kultu
ralnego5.

Prawne podstawy ustalania i zmian 
nazewnictwa w Polsce

Od 1990 r. możemy mówić o dualizmie administra
cji publicznej w Polsce, na którą składają się z jednej 
strony organy administracji państwowej (naczelne, 
centralne i terenowe: administracja rządowa ogólna 
i specjalna) oraz samorząd terytorialny. Do problema
tyki nazewnictwa historycznego województw, miejsco
wości, obiektów fizjograficznych, ulic i placów odno
szą się przepisy w regulacjach ustawowych, normują
cych podstawy organizacji i funkcjonowania tereno
wych organów administracji rządowej ogólnej a także 
samorządu terytorialnego.

Zgodnie,z ustawą z dnia 22 III 1990 r. o tereno
wych organach rządowej administracji ogólnej6 „two
rzenie i znoszenie województw, ustalanie i zmiana 
ich nazwy oraz ustalenie siedziby wojewody następuje 
w drodze ustawy” (art. 50 ust. 1). Wnioskodawcą uch
walenia ustawy w sprawie zniesienia województwa, 
ustalenia lub zmiany jego nazwy oraz ustalenia siedziby 
wojewody może być także wojewoda, który przedsta
wia projekt w tej sprawie pod obrady Rady Ministrów. 
Może wojewoda „przedstawiać pod obrady rządu pro
jekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczą
cych województwa” (art. 10 ust. 1 pkt 4). Do wyraża
nia opinii w sprawach zniesienia województwa, usta
lenia zmiany jego nazwy oraz ustalenia siedziby woje
wody jest upoważniony sejmik samorządowy. Zgodnie 
z art. 77 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 III 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym7 sejmik samorządowy 
wyraża opinie „w istotnych sprawach województwa”, 
a wymienione sprawy taki charakter niewątpliwie po-

1. Zob. np. K. Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1975, tam też 
wykaz podstawowej literatury.
2. Wiele miast posiada opracowania popularyzujące patronów 
swoich ulic, np.: Z. Swiatopelk-Słupski, Warszawa I. Ludzie, od 
których ulice wzięły nazwy. Pół tysiąca portretów, pomników itd., 
Warszawa 1927; Od Agrykoli do Żywnego. Mały słownik patronów 
ulic warszawskich, Warszawa 1968; W. i M. Daszkiewicz, Nowe 
nazwy ulic —  leksykon patronów, Warszawa 1992; Pomorscy pa
troni ulic Trójmiasta, pod red. S. Gierszowskiego, Wrocław 1977; 
G. Baranowski, Ulice Elbląga, Gdańsk 1990.
3. Zob. np. K. Rymut, Nazwiska Polaków, Wrocław 1991, tam też 
wykaz podstawowej literatury.
4. S. Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy 
i zmiany postaci, „Biblioteka Krakowska” 1926, nr 63-64 (reprint 
Kraków 1985). Por. też E. Supranowicz, Nazwy ulic Krakowa, 
Kraków 1995; B. Krasnowolski, Ulice i place krakowskiego Kazimie
rza. Z dziejów chrześcijan i Żydów w Polsce, Kraków 1992.
5. M.in. J. P. Pruszyński, Regulacja ustawowa ochrony zabytków,
„Ochrona Zabytków” (dalej: „OZ”) 1985, nr 1, s. 29 i nn.; P. Do
bosz, Ochrona nazw historycznych w obrębie prawnej ochrony za
bytków, „OZ” 1986, nr 1, s. 23-28 ; B. Bielawski, Zabytki niema

terialne — dobra kultury zasługujące na ochronę, „OZ” 1988, nr 2; 
B. Krasnowolski, Ochrona historycznych wartości nazw krakow
skich, „Spotkania z Zabytkami” 1989, nr 6, s. 27 i n.; J. M. Małec
ki, Nazewnictwo Krakowa jako zabytek historyczny (w:) Przeszłość 
i przyszłość zabytkowego Krakowa, Kraków 1994; J. Gromnicki, 
Nazwy miejskie jako przedmiot ochrony konserwatorskiej (w:) Na
zewnictwo miejskie Warszawy jako element społecznej przestrzeni 
miejskiej, Warszawa 1994; tenże, Zabytki niematerialne (w:) Zarys 
problematyki ochrony zabytków, Warszawa 1996, s. 153-158; 
R. Waszkiewicz, Definiowanie niematerialnych dóbr kultury, „Prze
gląd Regionalny” 1992, nr 4, s. 56-58, 1993, nr 5, s. 43-48; 
B. Szmygin, Ochrona historycznych nazw ulic, „Aura” 1994, nr 9; 
ostatnio A. Pawlikowska-Piechotka, Nazwy ulic i placów — dzie
dzictwo kulturowe i dokument historii na przykładzie Żoliborza 
Urzędniczego 1916-1995, „OZ” 1996, nr 4.
6. Dziennik Ustaw (dalej: Dz. U.) nr 21, poz. 123, zm.: 1994 r. 
nr 34, poz. 199 i nr 75, poz. 328; 1995 r. nr 74, poz. 368; 1996 r. 
nr 106, poz. 498.
7. Tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. z 1996 r. 
nr 58, poz. 261, nr 106, poz. 496 i nr 132, poz. 662.



siadają. Opinia wyrażona przez sejmik samorządowy 
nie ma charakteru wiążącego i można tylko wyrażać 
nadzieję, że liczyć się z nią będzie wojewoda, rząd 
a przede wszystkim parlament. Opinia ta może zostać 
wyrażona na wniosek np. wojewody, ale może również 
sejmik wyrazić ją z własnej inicjatywy.

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 22 III 1990 r. 
„wykaz województw istniejących w dniu wejścia w ży
cie niniejszej ustawy określa załącznik do ustawy” wg 
stanu na dzień wejścia w życie ustawy. „Należy jedno
cześnie zaznaczyć, że ustalenie istniejących woje
wództw w załączniku do ustawy nie oznacza, że zmia
ny określone w art. 50 ust. 1 mogą być dokonywane 
w drodze nowelizacji komentowanej ustawy. Z treści 
art. 50 ust. 1 wynika, że dla przeprowadzenia przewi
dzianych tam zmian potrzebna jest specjalna ustawa. 
Tryb konsultacji takiego projektu —  aczkolwiek prze
pisy tej kwestii nie regulują — ze względu na wagę 
sprawy powinien co najmniej uwzględniać mieszkań
ców obszarów objętych tymi zmianami” .̂

Ustawodawca nie określa zatem praktycznie żad
nych materialnoprawnych warunków ani też formal
noprawnych przesłanek tworzenia czy znoszenia wo
jewództw, ustalania i zmiany ich nazwy oraz ustalania 
siedziby wojewody. Nie wiąże się zatem ani koniecz
nością uwzględniania wymogów historycznych ani 
uzyskania choćby tylko opinii Komisji Ustalania Nazw 
Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Mini
strze Spraw Wewnętrznych i Administracji albo woje
wody, który działałby przynajmniej w uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków8 9 (albo wręcz 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków, działają
cym w imieniu wojewody).

W myśl art. 52 ustawy z dnia 22 III 1990 r. „usta
lenie i zmiana nazwy miejscowości lub obiektu fizjo
graficznego następuje w drodze zarządzenia ministra 
właściwego do spraw administracji [R D. —  obecnie 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji] po za
sięgnięciu opinii właściwej rady gminy”, a zarządzenie 
ministra obligatoryjnie „ogłasza się w Dzienniku Urzę
dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”. 
W tym trybie „ustalane są nazwy miast, wsi, przysiół
ków itp., wchodzących w skład gmin, natomiast nazwy 
miast i dzielnic, które są gminami ustala się w drodze 
rozporządzenia Rady Ministrów”, po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 8 III 1990 r. o samorządzie terytorial
nym „tworzenie, łączenie, podział i znoszenie gmin, 
ustalanie ich granic i nazw oraz siedzib władz następuje 
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po przepro

8. A. Jaroszyński, Terenowa administracja rządowa. Komentarz do 
ustawy z 22 III 1990 r. o terenowych organach rządowej administra
cji ogólnej (wg stanu prawnego na 1 VIII1990 r.), Warszawa 1990, 
s. 75.
9. Od dnia 1 X 1996 r. wojewódzki konserwator zabytków utracił
status terenowego organu rządowej administracji specjalnej. Por.
art. 7 ustawy z dnia 8 VIII 1996 r. o zmianie niektórych ustaw

wadzeniu konsultacji z mieszkańcami”. Konsultacja ta 
prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 6 V 1987 r. o konsultacjach społecznych i refe
rendum10 *. Nie ma jednak przeszkód, aby w tym przy
padku przeprowadzić w gminie referendum zgodnie 
z art. 11-13 ustawy z dnia 8 III 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym oraz przepisami ustawy z dnia 11 X 
1991 r. o referendum gminnym11.

Przepis art. 52 charakteryzowanej ustawy „ma rów
nież zastosowanie do nazw obiektów fizjograficznych, 
tzn. gór, rzek, kanałów, dolin oraz innych obiektów  
przyrodniczych związanych z ukształtowaniem terenu. 
Nazwami oficjalnymi miejscowości i obiektów fizjo
graficznych są tylko nazwy wprowadzone zarządze
niem”12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W sprawach nazewnictwa miejscowości i obiektów 
fizjograficznych ma także zastosowanie wydane z mo
cą ustawy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 24 X  1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości 
i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieru
chomości10. Rozporządzenie to „reguluje sprawy usta
lania nazw miejscowości: a) zamieszkałych, to jest 
wszelkich samodzielnych osiedli, odróżniających się od 
sąsiednich osiedli odrębną nazwą, a przy jednakowej 
nazwie odmiennym określeniem rodzaju («miasto» 
i «wieś», «wieś» i «folwark», «folwark» i «leśniczówka» 
itp.)” [P D. — pojęcie „folwark”, to już historia, ale 
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 III 1990 r.
0 samorządzie terytorialnym „gmina może tworzyć 
jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla
1 inne”, a skoro „inne” to formalnie rzecz biorąc na
zwa „folwark” teoretycznie może mieć zastosowanie] 
„b) miejscowości niezamieszkanych oraz c) obiektyw  
fizjograficznych (rzek, szczytów i łańcuchów górskich, 
dolin itp.)” (art. 1).

Art. 2 ust. 1 tego rozporządzenia brzmi następująco: 
„urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficz
nych wraz z ich pisownią ustala i zmienia Minister 
Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzeń, ogłasza
nych w Monitorze Polskim”. Nie jest on jednak prze
pisem szczególnym, lecz w istocie niemal w pełni po
krywa się z treścią art. 52 ustawy z dnia 22 III 1990 r. 
Przez Ministra Spraw Wewnętrznych należy bowiem 
rozumieć Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra
cji (mającego obowiązek zasięgnąć opinii właściwej 
rady gminy), przez rozporządzenie — zarządzenie.

Nadal obowiązuje natomiast art. 3 -5  tego rozporzą
dzenia. Zgodnie z nimi przy Ministrze Spraw We
wnętrznych i Administracji „ustanawia się” (co ozna
cza, że powinna ona obligatoryjnie istnieć) Komisję

normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej 
(Dz. U. nr 106, poz. 496).
10. Dz. U. nr 14, poz. 83.
11. Tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. nr 84, poz. 386.
12. A. Jaroszyński, op. cit. s. 76.
13. Nr 94, poz. 850; zm: 1948 r. Dz. U. nr 36, poz. 251; 1971 r. 
Dz. U. nr 12, poz. 115, przejście kompetencji — ustawa (art. 1 
pkt 1), Dz. U. z 1990 r. nr 34, poz. 198.
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Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficz
nych, która składa się z przewodniczącego i sześciu 
członków, w tym trzech przedstawicieli sfer nauko
wych oraz po jednym przedstawicielu ministerstw: 
obrony narodowej, transportu i gospodarki morskiej 
oraz łączności (w tekście z 1934 r. —  Spraw Wojsko
wych, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów). Przewod
niczącego Komisji i przedstawicieli sfer naukowych 
powołuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administra
cji, przy czym tych ostatnich po porozumieniu się 
z ministrami Edukacji Narodowej oraz Kultury i Sztu
ki (w tekście z 1934 r. —  z Ministrem Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego). Przedstawicieli mini
sterstw wyznaczają właściwi ministrowie. W tym sa
mym trybie powołuje się zastępcę przewodniczącego 
i „zastępców członków Komisji”. „Za zgodą przewod
niczącego mogą brać udział w posiedzeniach Komisji 
z głosem doradczym delegaci zainteresowanych urzę
dów, wyznaczeni przez właściwe władze”. Mogą to być 
zarówno przedstawiciele samorządu terytorialnego, 
terenowej administracji rządowej ogólnej i specjalnej, 
jak również delegaci naczelnych i centralnych orga
nów administracji państwowej. Komisja jest organem
0 charakterze opiniodawczym i obraduje nad sprawa
mi przedłożonymi jej przez przewodniczącego. Regu
lamin działania Komisji wydaje Minister Spraw We
wnętrznych i Administracji. W celu przygotowywania 
materiału dla obrad Komisji Minister Spraw We
wnętrznych i Administracji może powoływać, działa
jące przez czas określony regionalne komisje ustalania 
nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Skład 
tych komisji i regulamin ich działania ustala Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Opiniodawcze stanowiska Komisji Ustalania Nazw 
Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych wypraco
wywane dla ministra mogą być pomocne przy wyda
waniu zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
1 Administracji w sprawie ustalania nazw miast, wsi, 
przysiółków itp., wchodzących w skład gmin, a także 
przy wydawaniu rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawach tworzenia, łączenia, podziałów i znosze
nia gmin, ustalania ich nazw i siedzib oraz granic.

Samorząd terytorialny, a ściślej rada gminy ma 
w swojej wyłącznej właściwości „podejmowanie, uch
wał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów  
publicznych oraz wznoszenia pom ników”14. I tutaj 
brak jest obiektywnych kryteriów, którymi rada po
winna się kierować przy podejmowaniu uchwał w tych 
sprawach.

Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w spra
wach nazw ulic i placów za pośrednictwem swojego

organu przedstawicielskiego tzn. rady gminy, ale nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby przed podjęciem przez tę 
radę uchwały przeprowadzić referendum fakultatyw
ne, które może zostać zorganizowane „w każdej waż
nej sprawie”. Referendum „przeprowadza się z inicja
tywy rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkań
ców uprawnionych do głosowania” (art. 11-13). Tryb 
przeprowadzania referendum w gminie określa usta
wa z dnia 11 X  1991 r. o referendum gminnym.

W samej radzie gminy zagadnienia nazewnictwa hi
storycznego ulic i placów mogą być przedmiotem dzia
łania poszczególnych komisji rady. Może ona bowiem 
„powoływać stałe i doraźne komisje do określonych 
zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobo
wy. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza rady 
gminy w liczbie tiie przekraczającej połowy składu ko
misji. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej 
plan pracy oraz sprawozdania z działalności” (art. 21). 
Sprawy nazewnictwa należą w radach do komisji kul
tury, która niekiedy tworzy specjalny zespół do spraw 
nazewnictwa.

28 VI 1968 r. Minister Gospodarki Komunalnej 
wydał zarządzenie o ustaleniu wytycznych w sprawie 
nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nie
ruchomości. Zarządzenie to zostało wydane „w związ
ku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunal
nej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji 
nieruchomości” (Dz. U. nr 23, poz. 151)15.

Wytyczne, określane w ujęciu syntetycznym jako 
„akty, które określają sposób i kierunek wykonywania 
kompetencji przez organy administracji, zwężają ich 
swobodę interpretacji norm prawnych lub ograniczają 
swobodę wyboru sposobu i kierunku wykonywania 
kompetencji 16 *. Pamiętając, że były one wydane w cen
tralistycznym systemie organizacji państwa, aktualnie 
należy poddać je innej kwalifikacji prawniczej. Pomi
mo, że zarządzenie, które wprowadziło wytyczne na
dal obowiązuje, jest to jednak regulacja prawna, która 
w ogóle nie wiąże samorządu terytorialnego. Sprawy 
nadawania i zmieniania nazw ulic i placów są bowiem 
zadaniem publicznym, które gmina wykonuje ”w imie
niu własnym i na własną odpowiedzialność, a sam o
dzielność gminy podlega ochronie sądowej5,17. Ponie
waż nie istnieje hierarchiczne powiązanie organu na
czelnego z samorządem terytorialnym w tym zakresie, 
dlatego wytyczne nie wiążą w ogóle samorządu tery
torialnego. Co więcej, stanowią one nieuzasadnioną, 
bo bez umocowania prawnego, ingerencję w chronio
ną prawnie samodzielność zadaniową gminy. Zresztą 
nawet w 1968 r. kiedy zarządzenie było wydane, le
galność jego wydania stała pod znakiem zapytania,

14. Art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 III 1990 r. o samorządzie.
15. Monitor Polski (dalej: M. P.) nr 30, poz. 197. Błędnie B. Szmy-
gin, op. cit., s. 26 — charakteryzuje to zarządzenie jako rozporzą
dzenie „zawarte... w Dzienniku Ustaw z 10 lipca 1968 r.” (w rze
czywistości M. P. z 12 VII 1968). Tak samo myli się A. Pawlikow- 
ska-Piechotka, op. cit., s. 426, bezkrytycznie cytując B. Szmygina

i dodając od siebie, że zarządzenie to „ustawa”, w której „ustawo
dawcy podkreślają".
16. J. Jeżewski w: Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wroc
ław 1996, s. 46.
17. Art. 2, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 III 1990 r. o samorządzie.
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<*. skoro nawiązuje ono do rozporządzenia w sprawie
numeracji nieruchomości, które wydane zostało na 
podstawie delegacji ustawowej rozporządzenia z mocą 
ustawy z 1934 r., normującego sprawę nadawania 
nazw miejscowościom i obiektom fizjograficznych 
oraz numeracji nieruchomości, a zatem nie spraw na
dawania i zmieniania nazw ulic i placów. Zarządzenie 
to ze względu na jego niezgodność z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi powinno zostać uchylone, 
tym bardziej że sprawy numeracji nieruchomości, 
zgodnie z „ustawą kompetencyjną” z 1990 r.18 19 należą 
do gminy. Stąd też owe wytyczne mogą być przez 
gminę traktowane co najwyżej pomocniczo, tym bar
dziej że nie są one bezdyskusyjne. O ile można zgodzić 
się z tym, że „zmiany nazw powinny być dokonywane 
tylko w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach” to 
trzeba mieć świadomość, że sugestia ta opiera się na 
pojęciach nieostrych, które mogą być interpretowane 
w rozmaity sposób. Inna sugestia, iż „należy unikać 
nadawania nazw pochodzących od nazwisk osób żyją
cych”, samym swoim sformułowaniem zdaje się dopu
szczać wyjątki. Zresztą, jak najbardziej uzasadnione 
nadawanie imienia „Jana Pawła II” ulicom i placom 
nie podlega tak sformułowanej sugestii, gdyż imię Ojca 
Świętego nie jest nazwiskiem.

W myśl omawianych wytycznych sprawy nadawa
nia i zmieniania nazw odnoszą się do ulic, „przez które 
rozumie się również aleje, drogi w granicach miasta, 
pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkanio
wych, wiadukty, ślimaki, zjazdy, dojazdy, tunele, bul
wary, nabrzeża, ciągi piesze, groble wykorzystywane 
jako ciągi piesze, przejścia, zaułki, ulice nie służące do 
przejazdów itp.”, placów, „przez które rozumie się rów
nież rynki, ronda uliczne itp.”, parków.

Zgodnie z wytycznymi „w miastach i osiedlach na
zwy powinny posiadać wszystkie ulice”. Nazwy mogą 
również posiadać ulice w miejscowościach wiejskich: 
„na terenie miast i osiedli, w których ulice posiadają 
nazwy, potrzeba nadawania nazw występuje szczegól
nie w razie: 1) przyłączenia do miasta (osiedla) nowych 
terenów, 2) przebudowy albo rozbudowy miasta albo 
jego części, 3) budowy nowych osiedli mieszkanio
wych”. Zgodnie z wytycznymi dla ustalenia nazwy 
należy zbadać: „dawne materiały, a w szczególności 
mapy zabytkowe, podstawowe, ewidencyjne, rejestra
cyjne itp., istniejące nazwy obiektów, położenie ulicy 
i jej charakter topograficzny lub funkcję historyczno- 
-gospodarczą oraz charakter i dane o tradycji najbliż
szej okolicy, spis istniejących już nazw w granicach 
administracyjnych jednostki ewidencyjnej”. Badania 
„rozpocząć należy w zasadzie już w czasie geodezyjne
go opracowania planu zagospodarowania przestrzen
nego, a przy ustalaniu nazw ulic (placów) należy

uwzględniać: tradycje nazewnicze przyjęte w danym 
rejonie, cechy charakterystyczne dla danej ulicy (pla
cu), charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy 
lub w danym rejonie, jednolity charakter nazewnictwa 
ulic w danym rejonie, np. nazwiska pisarzy i uczonych, 
nazwy zawodów, nazwy roślin itp., Wskazane jest sto
sowanie w szerokim zakresie nazw przymiotnikowych 
od wyrazów powszechnie znanych”. Nie należy nato
miast nadawać nazw już stosowanych jako nazwy in
nych ulic w mieście, ani też nazw o podobnym znacze
niu, pisowni lub brzmieniu wyrazów występujących 
już w istniejących nazwach ulic, nazw zawierających 
w sobie elementy i skojarzenia o ujemnym znaczeniu 
(ośmieszające, poniżające itp.). Nazwy ulic (placów) 
należy podawać według zasad pisowni polskiej. Zmia
ny nazw ulic powinny być dokonywane w wyjątko
wych przypadkach, a tryb zmian jest identyczny jak 
w przypadku nadawania nazw.

Wytyczne określające zasady postępowania przy 
nadawaniu nazw ulic (placów) i ich zmianach dotyczą 
strategii, nad którą prowadzone są teoretyczne rozwa
żania. I tak m.in. Jan M. Małecki proponuje następu
jące zasady postępowania, które odnieść można nie 
tylko do Krakowa: „1) Nie wolno zmieniać nazw daw
nych, tzn. mających co najmniej kilkudziesięcioletnią 
tradycję, oraz takich, które ukształtowały się w okre
ślonej sytuacji historycznej, są jej odbiciem, a przy tym 
utrwaliły się w świadomości mieszkańców... i posiada
ją akceptację społeczną (nie zostały więc tylko narzu
cone na zasadzie panującej w danym momencie ko
niunktury politycznej), 2) Należy ratować stare nazwy 
zanikające w sposób naturalny, tzn. przy zmianach 
podziału administracyjnego, przy przemianach urbani
stycznych i administracyjnego, przy przemianach urba
nistycznych i rozroście przestrzennym..., 3) Nowe na
zwy, mające na celu uczczenie zasłużonych osób, waż
nych wydarzeń historycznych itp. można nadawać wy
łącznie ulicom nowym, powstającym głównie w no
wych osiedlach mieszkaniowych, 4) Trzeba przywrócić 
nazwy dawne, które zostały zmienione z doraźnych 
przyczyn politycznych, bez wyraźnej akceptacji spo
łecznej. Nie można tego przeprowadzić w sposób m e
chaniczny...”^ . Nadawane nazwy ulic i placów powin
ny niekiedy obejmować również m.in. stopnie wojsko
we np. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikać należy 
też sytuacji nadawania nazw wielkich patronów uli
com bez infrastruktury technicznej, zaniedbanym, po
łożonym w nieatrakcyjnych miejscach, np. w Krako
wie ulicom, które za swoich patronów mają gen. Bro
nisława Pierackiego czy płk. Leopolda Lisa-Kulę.

Wspomnieć również trzeba, że pierwszy polski akt 
prawny normujący ochronę zabytków, czyli Dekret 
Rady Regencyjnej z dnia 31 X  1918 r. o opiece nad

'<r 18. Art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 V 1990 r. o podziale zadań dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 34, poz. 198
i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rzą- i nr 43, poz. 253).

19. J. M. Małecki, op. cit., s. 68.
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zabytkami sztuki i kultury w art. 12 f) określał, że „za 
zabytki nieruchome w myśl ustawy niniejszej uznane 
być mogą... na gruncie dochowane do dziś rozplano
wania starych miast i dzielnic staromiejskich wraz 
z dawnymi, historycznymi nazwami ulic i placów ’’20. 
Przepis ten był w praktyce stosowany, skoro 2 V 
1921 r. wojewoda w Łodzi wydał okólnik, w którym, 
zwrócił się do starostów i prezydentów: „Wobec prze- 
mianowywania nazw ulic i placów, zwłaszcza starych 
historycznych [...] powołując się na dekret o opiece nad 
zabytkami sztuki i kultury [...] poleca się Panom staro
stom  — zasięgać opinii Wojewódzkiego Oddziału Mi
nisterstwa Sztuki i Kultury względnie d. konserwatora

państwowego we wszystkich wypadkach projektowa
nych zmian dawnych nazw ulic i placów ”21.

W latach 80-ych podejmowane były nieskuteczne 
starania, aby w ramach nowelizacji ustawy z dnia 15 II 
1962 r. o ochronie dóbr kultury22 wprowadzić ochro
nę prawną historycznych nazw ulic i placów jako za
bytków niematerialnych. Starania te nie straciły nic na 
aktualności. Dla ochrony nazw historycznych znacze
nie mają bowiem nie tylko stopień świadomości i go
towość ochrony tych nazw przez samorząd terytorial
ny ale i instytucjonalne formy ochrony, wyrażone 
w normach prawnych rangi ustawowej, które pozwolą 
chronić nazwy, gdyby z jakichkolwiek względów orga
ny samorządu terytorialnego zamierzały je usuwać.

20. Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 16, poz. 36.
21. Cyt. za: W. Puget, List do Redakcji, „OZ” 1986, nr 4, s. 314.
22. W 1983 r. L. Krzyżanowski przygotował „Uwagi i propozycje 
do projektu ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach”, na pod

stawie postulatów Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Kon
serwatorów Zabytków; także Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
przedłożyło własne propozycje. Wystąpienia te przewidywały obję
cie nazw miejscowych ochroną konserwatorską.

The Place of Historical Names as Non-material Cultural Property within the Legał System

The article deals with the protection of the names of 
historical localities, sąuares, streets and physiographic ob- 
jects which comprise a part of cultural heritage. The author 
discusses assorted aspects of this issue against the back- 
ground of currently binding legał regulations, with particular

attention paid the law of 15 February 1962 on the protec
tion of cultural property. He proposes conclusions concern- 
ing the necessity of changing the legislation in force by 
introducing new, institutional mechanisms for the protection 
of historical names.
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Krzysztof Lesiak

KOLUMNA ZYGMUNTA — JEJ KOLEJNE PRZEKSZTAŁCENIA
I RESTAURACJE*

Kolumna Zygmunta III Wazy jest symbolem War
szawy, której losy dzieli od połowy XVII wieku. Ten 
najstarszy1 publiczny pomnik w stolicy doczekał się 
wielu monografii, artykułów i opisów* 1 2. Jest rzadkim

1. Kolumna Zygmnta III w 1644 r. Miedzioryt Wilhelma Hondiusa 
wg rys. A. Locciego wydany w Hadze w 1646 r., Muzeum Narodowe 
w Warszawie

1. The Zygmunt III columnin 1644. Copperplate: Wilhelm Hondius, 
acc. to a drawing by A. Locci, published in The Hague in 1646, 
National Museum in Warsaw

* Artykuł jest zaktualizowanym skrótem mojej pracy magisterskiej 
pt. Kolumna Zygmunta III w Warszawie i jej kolejne restauracje 
napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Jana Tajchmana, 
któremu w tym miejscu pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować. 
Dziękuję również recenzentowi prof. dr. hab. Marianowi Arszyń- 
skiemu za krytyczne, rzeczowe uwagi.

1. Najstarszym świeckim pomnikiem w Polsce jest pomnik Zygmun
ta Starego w Kozienicach.
2. Literaturę zamieszcza R. Mączyński w: Kolumna Zygmunta III 
Wazy — nowe ustalenia, „Kronika Zamkowa” 1992, nr 1(25), 
2(26), 1993, nr 1(27, 2(28).
3. Autor niniejszego artykułu częściowo nie zgadza się z kalendarium
wznoszenia kolumny ogłoszonym przez R. Mączyńskiego, op. cit.

przykładem zabytku, dla którego zachowały się liczne 
źródła archiwalne bądź w oryginale, bądź też w prze
drukach dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych. Dzię
ki swej popularności i usytuowaniu w sercu miasta 
monument posiada bardzo bogatą dokumentację iko
nograficzną oraz szczegółową dokumentację konser
watorską z lat 1977, 1994 i 1996.

Kolumna Zygmunta III Wazy ufundowana została 
przez króla Władysława IV Wazę, syna i następcę Zyg
munta III. Ustawiono ją na niewielkim placyku, w od
ległości 23 m od Bramy Krakowskiej i 4 ,6  m od mu
rów miejskich. Pomnik wznoszono etapami w latach 
1643 i 16443. Autorami jego byli: Augustyn Locci — 
projektant i twórca programu ikonograficznego, koor
dynator prac; Konstantyn Tencalla —  który opracował 
konstrukcję pomnika, technikę montażu i kierował 
budową oraz miał nadzór nad pracami kamieniarski
mi; Clemente Molli —  wykonawca modeli rzeźbiar
skich pomnika; Daniel Tym —  twórca odlewów, w któ
rego pracowni posąg cyzelowano i złocono. Współtwór
cą pomnika był prawdopodobnie król Władysław IX 
znawca i miłośnik sztuki antyku. On wraz z Loccim 
obmyślił skomplikowany program ideowy dzieła.

Kolumna ustawiona została na trójstopniowej pod
stawie4, wykonanej zapewne z czerwonego piaskow
ca, którą jest piedestał złożony z cokołu, trzonu 
i gzymsu, przy czym cokół jest znacznie niższy od 
pozostałych dwóch części. Całość oblicowano czarnym 
dębnikiem. Trzon piedestału stanowi obramowania dla 
prostokątnych płyt fundacyjnych odlanych z brązu, na 
których umieszczone zostały napisy w języku łaciń
skim5. Tablica północna otrzymała nadto wczesno- 
barokowy kartusz o bardzo bogatych łabrach z herba
mi Polski, Litwy i Szwecji oraz Snopkiem —  godłem 
Wazów6. Piedestał zwieńczony został bogato profilo
wanym gzymsem, na którym ustawiono wysoką plin- 
tę z brązu, pierwotnie złoconego. Plintę częściowo 
przysłoniły orły połączone girlandami, wykonane 
także ze złoconego brązu. Na tej podstawie umieszczo-

4. Trójstopniową podstawę pomnika znamy jedynie ze sztychu 
Hondiusa. Schody te wymieniono w 1743 r. i od tego czasu aż do 
1887 r. wykonywano je z piaskowca — por. A. Wejnert, Opis 
topograficzno-historyczny kolumny Zygmunta III w Warszawie (w:) 
Starożytności Warszawy, VI, Warszawa 1858, s. 311. W 1949 r. 
schody wykonano ze sjenitu — por. Archiwum Państwowe m. st. 
Warszawy [dalej APW). Inwentarze archiwalne BOS, sygn. 3091.
5. Teksty łacińskie tablic wraz z ich tłumaczeniem zawiera praca 
H. Cieszkowskiej, K. Kreyser, Gaudium in litteris czyli radość z od
czytywania napisów, Warszawa 1993.
6. Genealogię herbu Vassa wyjaśnił ostatnio A. Heymowski, Herb 
Wazów: od pióropusza przez faszynę do snopka, „Kronika Zamko
wa” 1987, nr 3(11), s. 3-9.
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System łaszenia kamieni w warstwach poziomych. 
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no bazę attycką ze złoconego brązu. Charakterystycz
ne jest, że baza i plinta odlane zostały w jednym 
kawałku.

Na bazie ustawiony był trzon kolumny wykonany 
ze zlepieńca zwanego Irzmańcem7. Głowica kolumny 
porządku korynckiego zrobiona ze złoconego brązu 
unosi impost, w górnej części licowany dębnikiem, 
który pokryty był ołowianą blachą. Na impoście usta
wiona była podstawa posągu, również licowana 
Irzmańcem8, ozdobiona po bokach wolutami. Na pod
stawie umieszczony jest posąg króla. Król przedstawio
ny jest w zbroi, płaszczu koronacyjnym i koronie zam
kniętej, tzw. szwedzkiej. Płaszcz pokryty jest reliefową, 
stylizowaną dekoracją roślinną, na którą składają się 
wici, rozety i kwiaty. Brzegi płaszcza ozdobione są 
postaciami świętych patronów Polski. Na zbroi kró
lewskiej zawieszony jest na długim łańcuchu Order 
Złotego Runa. Postać króla jest lekko pochylona do 
przodu, ustawiona w lekkim kontrapoście. Sprawia to, 
że oś kompozycji postaci monarchy wygięta jest eso- 
wato. Prawa noga wsparta jest o hełm z bujnym pió
ropuszem. Lewa ręka podtrzymuje oparty o podstawę 
duży krzyż, prawa dzierży szablę uniesioną do linii 
bioder. Sposób modelowania całej postaci, wydłużenie 
nóg, głębokie syntetyczne uproszczenie i uwypuklenie 
rysów twarzy doskonale przystosowało posąg do oglą
dania z dołu, ze znacznej odległości.

Fundamenty pomnika wykonano z cegły na zapra
wie wapiennej. Piedestał kolumny murowany w dol
nych partiach wypełniono gruzem (kawałki kamieni 
młyńskich i marmuru). Ta murowana konstrukcja 
wzmocniona była płytami fundacyjnymi, które połą
czone były ze sobą żelaznymi prętami. Płyty odlano 
w brązie techniką piaskową, napisy na nich były zło
cone techniką ogniową.

Piedestał licowano okładziną z wapienia dębnickie
go9. Bloki okładziny połączone były ze sobą żelaznymi

7. Materiał, z którego wykonano trzon kolumny należy do grupy 
wapieni tzw. cechsztyńskich, odznacza się strukturą zlepieńcową 
i charakterystycznym wzorem „salcesonowym”. W XVII w. zwany 
byl Irzmańcem, a od czasu zastosowania go w kolumnie Zygmunta 
nazywano go „zygmuntówką”. Wydobywany jest w kamioniolomie 
na Czerwonej Górze pod Chęcinami. Por. H. Sygietyńska, Kamień 
w architekturze i rzeźbie Warszawy, Waszawa 1978, s. 31.
8. Podstawa posągu wymieniona została w 1810 r. i od tego czasu 
aż do 1887 r. była wykonana z wapienia dębnickiego. Autorzy 
renowacji w 1810 r. wymieniając podstawę zarazem obniżyli ją. Nie 
odtworzyli przy tym wolutowych ozdób, co tłumaczyć należy wzglę
dami estetycznymi, wynikającymi z kanonu obowiązującego wów
czas klasycyzmu. Zastosowali prawdopodobnie ten sam materiał. 
Wątpliwości powstają jednak podczas analizy sztychu Hondiusa, 
z którego wynika, że znacznie jaśniejsza podstawa posągu mogła być 
wykonana z „zygmuntówki”.
9. Wapień dębnicki, zwany także siedleckim lub częściej krakow
skim, wydobywany jest ze złóż w Dębniku koło Krzeszowic pod

2. Konstrukcja kolumny Zygmunta III zamieszczona w artykule 
E. Cichockiego w „Przeglądzie Technicznym” 1889, nr 2, s. 29

2. Construction o f  the Zygmunt III column in an article by 
E. Cichocki, “Przegląd Techniczny” 1889, no. 2, p. 29
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3. Fragment Placu Zamkowego, rycina F. K. Dietricha przedstawiająca kolumnę Zygmunta III ok. 1827 r., Biblioteka Narodowa (dalej: BN) 

3. Fragment ofCastle Sąuare, drawing by F. K. Dietrich depicting the Zygmunt III column in about 1827, National Library (NL)

klamrami i prętami. Na piedestale ustawiono brązową 
bazę kolumny, wykonaną techniką odlewu piaskowe
go10 *, złoconą techniką płatkową na spoiwie olejnym. 
Baza, również wypełniona murem ceglanym, podtrzy
mywała trzon kolumny wykonany z jednej bryły zle
pieńca Irzmańca o barwie ciemnoczerwonej i brązo
wej. Bazę z trzonem łączył pręt żelazny. Głowica ko
lumny wykonana była z brązu, odlana techniką pia
skową. Osobno odlano kielich i abakus. Liście palmety 
i woluty zostały przynitowane do kielicha.

Głowica kolumny złocona była techniką płatkową 
na spoiwie olejnym. Wnętrze jej wypełniono murem 
ceglanym. Pionowo przez głowicę przechodziły dwa 
pręty żelazne, z jednej strony umocowane w trzonie 
kolumny, z drugiej w impoście. Górna część impostu 
wykonana była z tzw. żółtej cegły, licowana dębnikiem. 
Podobnie jak w piedestale, w impoście poszczególne 
bloki połączone były żelaznymi klamrami, zaś poszcze
gólne warstwy żelaznymi prętami przechodzącymi 
w poprzek wątku muru. Górną powierzchnię impostu 
pokryto ołowianą blachą. Na impoście ustawiony był 
cokół posągu, wykonany tą samą techniką co piedestał.

Krakowem. Jest to wapień zbity, czasami nazywany marmurem 
pospolitym. Wapień ten o popielatej barwie podczas procesu pole
rowania uzyskuje kolor czarny. Niesłusznie bywa nazywany mar
murem.
10. Odlewnicy dzwonów i armat jako materiału formierskiego uży
wali w XVII w. gliny o różnych stopniach miałkości.

Cokół mocowany był do impostu dwoma żelaznymi 
prętami.

Posąg króla, odlany w brązie techniką na tzw. wosk 
tracony, był starannie cyzelowany i złocony piątkowo. 
Przymocowano go do cokołu czterema żelaznymi prę
tami przechodącymi przez podstawę i zaklinowano.

Wymiary pomnika z 1977 r., przed obniżeniem Pla
cu Zamkowego11, wynosiły:
— wysokość od ziemi do wierzchołka 22,02 m 
— wysokość trzonu kolumny 8,55 m 
— wysokość posągu (bez podstawy) do krzyża na ko

ronie 2 ,77 m.
Pomnik króla Zygmunta wzorowany jest na kolum

nach wznoszonych w czasach starożytnego Rzymu. 
Formą nawiązuje do kolumny Fokasa na Forum Ro- 
manum z 606 r. Ten sam typ reprezentują kolumny 
św. Heleny w Mediolanie (1614-1616) i w Rzymie na 
placu przed bazyliką S. Maria Maggiore, podtrzymu
jąca niegdyś sklepienie bazyliki Maksencjusza.

Jak dotąd nie udało się wskazać konkretnego wzoru, 
który zainspirował autorów kolumny warszawskiej. 
Opis budowy i proporcji pomnika w kształcie kolum-

11. Wysokość pomnika uległa zmianie po raz pierwszy w 1810 r., 
kiedy to zmniejszono cokół o dwa łokcie, tj. 115 cm. Następna 
zmiana, spowodowana obniżeniem Placu Zamkowego, nastąpiła 
w 1977 r. — kolumnie dodano ponownie dwa stopnie. W 1996 r. 
podwyższono statuę króla o 3 cm.
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ny z figurą władcy na szczycie, który zawarł Leon 
Baptysta Alberti w swym dziele Ksiąg dziesięć o sztuce 
budowania12, odpowiada wiernie warszawskiemu mo-

4. Inwentaryzacja kolumny wykonana przez Falkowskiego w 1863 
r., „Przegląd Techniczny” 1889, nr 2, s. 28

4. Inventory o f  the column conducted by Falkowski in 1863, 
„Przegląd Techniczny” 1889, no. 2, p. 28

numentowi. Inspiracją dla twórców kolumny Zyg
munta III mógł być pomnik w Kozienicach wzniesiony 
dla upamiętnienia miejsca urodzin króla Zygmun
ta I Starego —  płaskorzeźba na nim przedstawia ado
rującego ukrzyżowanego Chrystusa monarchę w zbroi 
i koronie; umieszczone tam teksty autorstwa Andrzeja 
Krzyckiego swą wymową są bardzo bliskie tekstowi na 
kolumnie Zygmunta.

Dotychczasowi badacze niesłusznie wiązali kolum
nę Zygmunta z rzymskimi kolumnami Trajana i Marka 
Aureliusza, które stanowią odrębny typ, opisany rów
nież przez Albertiego. Jedyną łączącą je cechą jest idea 
uczczenia (wywyższenia) władcy. Pomnik warszawski 
ze swą odrębnością typologiczną, nienagannymi pro
porcjami, skomplikowanym programem ideologicz
nym13 i doskonałą kolorystyką jest znakomitym przy
kładem sztuki z epoki Wazów nie ustępującym najwy
bitniejszym europejskim dokonaniom.

Renowacja kolumny za panowania Augusta III

W roku 1743, w setną rocznicę wzniesienia pomni
ka, przeprowadzono jego pierwszą renowację. Sporzą
dzono wówczas dokument zatytułowany: Opisanie 
Statuy króla Zygmunta P. N. M. na Krakowskim Przed
mieściu za bramą krakowską14, który zawiera dokła
dny opis kolumny i jej poszczególnych elementów, wy
mienia materiały, z jakich została zbudowana, wskazu
je wszystkie uszkodzenia pomnika i wyjaśnia przyczy
ny ich powstania.

Najpoważniej uszkodzona była górna część kolum
ny. Brązowy bęben kapitelu uległ pęknięciu prawie na 
całej wysokości, a to spowodowało częściowe zgniece
nie muru, który stanowił jego wypełnienie. Efektem 
tego było poruszenie się impostu kolumny i podstawy 
posągu. Przez szczeliny powstałe w okładzinie i pokry
ciu ołowianym dostawała się woda, która erozyjnie 
niszczyła murowaną konstrukcję górnych fragmentów 
pomnika. Trzon kolumny nosił ślady licznych działań 
wojennych. Piedestał, zwany we wspomnianym doku
mencie „postumentem”, też wymagał naprawy. Ponad
to brak było jednego festonu z brązu. W Opisaniu 
Statuy... brak jest dokładniejszych informacji na temat 
przebiegu całej tej „reparacji”. Znajdujemy tam jed
nakże dane dotyczące sposobu naprawy cokołu pod 
posągiem. Ówczesne zalecenia brzmiały następująco: 
„Kamienie, które teraz trzeba dwudziestoma klamrami 
poutwierdzać i odjąwszy kroksztyna ze środka, tamte 
gruzy wyrzucić a nowym gipsem dobrze opatrzyć. 
Dziur zaś małych i większych kilka, co ich tylko lutem 
albo ołowiem zalać można. Małych dziurek będzie ze 
sto, co ich można ołowiem i kitem zaprawić w całej 
ko lu m n ie15.

12. L. B. Alberti, Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, Warszawa 1960, 
s. 218-220.
13. Program ten cpisał M. Karpowicz w artykule Dlaczego Zygmunt
stoi na kolumnie? (w:) Sekretne treści warszawskich zabytków, War

szawa 1976, s. 9-29.
14. Oryginał nie zachował się. Publikowany był przez A. Wejnerta, 
op. cit., s. 303-308.
15. Tamże, s. 308.
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Przaoiąot* poprzeczna Profil podłużny

5. Projekty rusztowania do przebudowy pomnika zamieszczone w artykule E. Cichockiego, „Przegląd Techniczny” 1889, nr 2, s. 32 

S. Designs o f  scaffolding for the reconstruction o fthe column in an article by E. Cichocki, „Przegląd Techniczny” 1889, no. 2, p. 32

Ciekawych informacji dostarcza nam tekst tablicy, 
którą przy lutowano do ołowianego pokrycia impostu:

„Ja Franciszek Dombrowski, mając dyspozycje nad 
reparacje Zamku Warszawskiego od J. W. M. Podskar
biego Koronnego Nadwornego Macieja Grabowskiego. 
Reparowałem te kolumnę Statuye N. K. Zygmunta 
Złotem, Żelazem, Ołowiem, Kamieniem, Kytem, Gra- 
dusami i Kratą. Mając Kaminiarza Jana Stachowskie- 
go s Krakowa Maystra w sztuce kaminiarskiej biegłego. 
Roku pańskiego 1743 ”16.

Z tekstu tego możemy wywnioskować, że uzupeł
niono złocenia posągu, bazy i kapitelu. Żelaznych kla
mer użyto do łączenia odspojonych płyt, okładziny 
wapiennej i mocowania większych fleków. Wszystkie 
ubytki w brązach, połowę festonu, dużą dziurę w go
leni posągu17 i pęknięcie kapitelu uzupełniono oło
wiem. Pęknięty kapitel zabezpieczono klamrą z brązu 
mocowaną na śruby o gwincie nacinanym ręcznie. 
Klamra ta zachowała się do naszych czasów. Fleki 
kamienne mocowano na ołów, ubytki mniejsze wypeł
niano kitem. Schody (d. gradusy) poprawiano lub wy
mieniano na nowe. Należy sądzić, że raczej je wymie
niono, ponieważ schody monumentu na obrazach

16. Dokładną lokalizację napisów na blasze ołowianej pokrywającej 
impost kolumny do 1887 r. przytacza W. Przyborowski, zob. Teki 
W. Przyborowskiego, t. VIII, s. 143, APW.
17. E. Ciechocki podaje, że „Posąg ma ogromną łatę ołowianą na

i grafikach Canaletta różnią się od tych, które widocz
ne są na sztychu Hondiusa. Pomnik został otoczony 
wysoką, kutą kratą, która częściowo zasłoniła teksty 
płyt fundacyjnych.

W pracach tych, prócz wymienionych na tablicy 
Franciszka Dombrowskiego, który reperował frag
menty metalowe pomnika i kamieniarza Jana Stacho- 
wskiego, oraz nadzorującego ich Macieja Grabowskie
go, brał też udział Zygmunt August Wyminko. On to 
pozostawił na górnej płaszczyźnie abakusa kapitelu 
kolumny następującą sygnaturę: „Augustinus (Sigi- 
smundus) Wyminko Bur. JKMci a 1743”.

August III, inicjator tych prac, upamiętnił naprawę 
brązową tablicą, którą kazał umieścić na południowej 
stronie gzymsu wieńczącego piedestał kolumny. Tekst 
w tłumaczeniu na polski brzmi:

„Dzieło / przywiązania i czci / Władysława IV / ku 
ojcu swemu Zygmuntowi III / wzniesione, / za szczęśli
wego panowania Augusta III / roku Pańskiego 1743 
odnowione”18.

Rekapitulując, w czasie tych prac pomnikowi przy
były trzy nowe elementy: odmienne od poprzednich 
stopnie, wysoka, kuta krata odgradzająca kolumnę

goleni, festony (jeden całą połowę) również ołowiane” — E. Cie
chocki, Przebudowa pomnika Króla Zygmunta w Warszawie, „Prze
gląd Techniczny” 1889, t. II, s. 29-32.
18. Tłumaczenie za: A. Wejnert, op. cit.
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i tablice upamiętniające renowację. Ubytki w struktu
rze pomnika uzupełniono materiałami odmiennymi od 
oryginalnych. Brakujący brązowy feston odlano w oło
wiu. Zniszczoną konstrukcję ceglaną usunięto i uzu
pełniono zaprawą gipsową. Ubytki w okładzinie wa
piennej i trzonie kolumny uzupłeniono ołowiem, lu
tem i kitem. W czasie prac, jak już wspomniano, spo
rządzony został opis inwentaryzacyjny pomnika, 
w którym zawarto wiele informacji o charakterze 
technicznym.

Odnowienie pomnika w latach 1808-1810

W roku 1808 dostrzeżono pochylenie posągu kró
lewskiego. Komisja Rządowa Księstwa w składzie: bu
downiczy Hilary Szpilowski, Wilhelm Minter oraz Ja 
kub Kubicki dokonała 13 września rewizji postumentu 
i sporządziła raport.

Komisja zaleciła zdjęcie statuy, rozebranie postu
mentu, gzymsu i architrawu aż do kapitelu. Elementy 
te postanowiono złożyć na rusztowaniu, by ułatwić ich 
ponowny montaż. Tymczasowe rusztowanie zdecydo
wano się zastąpić solidniejszym, takim, które wytrzy
małoby ciężar wszystkich elementów19.

Całość prac powierzono 15 czerwca 1810 r. Giu
seppe Borettiemu20. Nadzór pełnili bezpośrednio 
H. Szpilowski i K. Schutz, a instytucjonalnie J. Kubic
ki21. Zgodnie z tradycją, na blasze ołowianej pokry
wającej impost osoby dokonujące restauracji pozosta
wiły tablice z krótkim opisem przeprowadzonych prac: 

„Antoni Zeller maister blacharski ołowiem nakrył 
i zakończył 10 Decembris 1810”.

Po prawej stronie umieszczono napis:
„Naprawa ta pod zarządzeniem Jakuba Kubickiego 

budowniczego Generalnego Księstwa Warszawskiego 
i Budowniczych Departamentowych Hilarego Szpilow-

6. Szlifowanie granitowych elementów pomnika Zygmunta III w 1887 r., rys. S. Masłowski, ryt. S. Antoszewicz, BN 

6. Polishing the granite elements o f  the Zygmunt III column in 1887, drawing: S. Masłowski, engraning: S. Antoszewicz, NL

19. Zlecono stolarzowi Lehmanowi sporządzenie rusztowania
z „budulca w wiązarek, na którem by statua nie tylko przez zimę
zabezpieczona zupełnie być mogła, ale ażeby na ternie rusztowaniu 
dalsza reperacja ukończyć się mogła'’'’ —  Akta Komisji Rządowej

Spraw Wewnętrznych [dalej Akta KRSW], sygn. 5460, s. 30, Archi
wum Główne Akt Dawnych.
20. B. Szymanowska, Kolumna Zygmunta, Warszawa 1972, s. 69.
21. Akta KRSW, sygn. 5460, s. 6.
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skiego i Karola Schutza przez Józefa Boretti Entrepre- 
nera dnia 24 listopada 1810 roku wykonana je s f ’.

Po drugiej stronie tej płyty:
„Za panowania Fryderyka Augusta Króla Saskiego 

Księcia Warszawskiego, Rząd tegoż Księstwa dostrzegł
szy, iż Statua Króla Zygmunta III przez ruszenie się 
postumentu z miejsca swego pochyliła się, rozkazał 
uczynić tego reparację, jakoż po zdjęciu statuy i doro
bieniu Postumentu z nowego marmuru oraz wyreparo- 
waniu Gzymsu, Kolumny, Piedestału i Gradusów. Sta
tua ta w swojem miejscu na powrót obsadzona została 
w roku 1810 dnia 24 listopada 11.

Głównym celem tej restauracji było przywrócenie 
impostu pomnika do pionu i pionowe ustawienie po
sągu. Ponieważ trzon kolumny był przechylony o 3,5 
cala w stronę południowo-wschodnią, a nie zamierza
no go demontować, ściągnięto żelaznymi obręczami 
kapitel pomnika i ustawiono wypoziomowane belko
wanie (impost) przesuwając je o 2 cale w stronę pół
nocną, unosząc zaś po stronie południowo-wschod
niej. W ten sposób, mimo odchylenia trzonu od pionu, 
oś belkowania odpowiadała osi bazy22 23.

Zdobiony wolutami cokół posągu, zniszczony już 
znacznie w 1743 r., nie został naprawiony. Nowy, niż
szy od poprzedniego o dwa łokcie, wykonano z czar
nego wapienia dębnickiego24 25. Wapienną okładzinę im
postu i piedestału ściągnięto żelaznymi opaskami łą
czonymi na śruby. Naprawiono też schody. Brak jest 
danych co do restauracji fragmentów wykonanych 
z brązu. Nie wiadomo również, czy Giuseppe Boretti 
rozebrane elementy składował i naprawiał na ruszto
waniu25

Podczas tej restauracji usunięto oryginalny cokół 
posągu, nowy zaś został wykonany z trzech bloków 
wapienia dębnickiego w uproszczonej formie, bez wo
lut. Wiele uwagi poświęcono przywróceniu statyczno
ści wszystkich elementów. Stworzono precedens wy
miany pierwotnej konstrukcji murowanej na konstruk
cję z monolitowych elementów kamiennych. Przybyły 
nowe napisy na blasze pokrywającej impost. Ogólny 
koszt prac wg Wejnerta wyniósł 12 826 zł. Eugeniusz 
Szwankowski podaje sumę 7174 zł. W aktach Urzędu 
Municypalnego Miasta Warszawy asygnacja została 
wystawiona na sumę 19 923 zł 26.

22. Teksty tych tablic w pełnym brzmieniu i ich lokalizację podaje 
W. Przyborowski, Z przeszłości "Warszawy, Warszawa 1902, 
s. 99-110.
23. Raport komisji powołanej reskryptem prezydenta z dnia 1 kwiet
nia 1885 r. Fragmenty tego raportu cytowane są w broszurce W. 
Koleżaka, Posąg króla Zygmunta III w Warszawie z siedmiu rycinami 
opracował i wydał..., Warszawa 1887.
24. „Kłosy” 1885, nr 1060, s. 262; B. Szymanowska, op. cit., s. 69.
25. W. Przyborowski podaje, iż „Jan Boretti (ojciec) wsławił się 
projektem windy dla podnoszenia posągu brązowego na Placu św. 
Marka w Wenecji” — Teki W. Przyborowskiego, t. XIX, s. 34.
26. A. Wejnert, op. cit., t. VI, 1859, s. 310; Teki Korotyńskich, 
sygn. IV/17, APW; Akta KRSW, sygn. 5460, s. 55.

7. Polerowanie trzonu kolumny Zygmunta III przez włoskich specja
listów w 1887 r., rys. S. Masłowski, ryt. E. Nicz, BN

7. Polishing the shank ofthe Zygmunt III column by Italian specialists 
in 1887, drawing: S. Masłowski, engrauing: E. Nicz, NL

8. Drzeworyt przedstawiający osadzenie statui Zygmunta III na 
podstawie (cokole), rys. J. Styfi, 1887 r., W. Koleżak „Posąg króla 
Zygmunta III w Warszawie z siedmiu rycinami opracował i wydał...”, 
Warszawa 1887

8. Woodcut depicting the placing o fthe statuę o f  Zygmunt III on the 
socle, drawing: J. Styfi, 1887, W. Koleżak, „Posąg króla Zygmunta 
III w Warszawie z siedmiu rycinami opracował i wydał...,} („The 
Statuę ofKing Zygmunt III in Warsaw, Prepared and Published with 
Seven Engravings by...”), Warszawa 1887
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9. Rozbiórka fontanny otaczającej kolumnę, 1930 r., Instytut Sztuki PAN

9. Dismantling the fountain surrounding the column, 1930, Institute o f  Art at tbe Polish Academy o f  Sciences

Zmiany ogrodzenia pomnika w latach 1Ł18-1844

W latach 1818-1820  utworzono Plac Zamkowy 
przez wyburzenie zabudowy Dziedzińca Przedniego 
i Bramy Krakowskiej. Wówczas zastąpiono żelazną 
kutą kratę otaczającą pomnik od 1743 r. drewnianymi 
słupkami i łańcuchami. Rozwiązanie to okazało się 
nietrwałe i niepraktyczne. W 1828 r. postawiono 
dwanaście słupków kamiennych wykonanych przez 
Jana Hagena wg projektu Henryka Marconiego. Słup
ki z piaskowca połączone łańcuchem nie spełniły ocze
kiwań władz miasta i w aktach miejskich aż do 1844 r. 
znajdują się liczne rachunki za naprawy zrywanych 
i kradzionych łańcuchów27.

Założenie wodotrysku Marconiego w 1855 roku

W roku 1852 założono w Warszawie zaprojektowa
ny przez Henryka Marconiego wodociąg i system fon
tann, z których jedna znaleźć się miała na Placu Zam
kowym.

Marconi sporządził dla Placu Zamkowego dwa pro
jekty wodotrysku. Pierwszy miał być usytuowany po
środku placu, naprzeciw wieży Zygmuntowskiej, drugi

miał przyozdobić kolumnę Zygmunta28. Car Mikołaj II 
zatwierdził drugi projekt. Usunięto ogrodzenie i czte
rostopniowe schody otaczające kolumnę. W czasie trwa
nia tych prac odsłonięto fundament pomnika. Henryk 
Marconi powiedział: „Jakkolwiek znalazłem go w do
brym stanie, to otoczony został nowem z wybornej 
cegły omurowaniem założonem na zaprawę z cementu 
angielskiego Portland. Dolną część piedestału obłożono 
czerwonym piaskowcem z Nossowa, dookoła którego 
umieszczono płytki basen. Pod basenem znajdował się 
sklepiony korytarz, w którym umieszczono rury i za
wory fontanny. W czterech rogach piedestału ustawio
no posągi trytonów trzymających podniesione do ust 
konchy, z których tryskała woda. Trytony odlano 
w cynku i pobrązowano. Fontannę otoczono żeliwną 
balustradą. Modele trytonów wykonał śląski rzeźbiarz 
August Kiss, zaś odlew i pobrązowanie znana warszaw
ska firma Karola Mintera. Balustradę żeliwną odlano 
w fabryce Banku Polskiego na Solcu. Nadzór Technicz
ny pełnił konduktor budowniczy Jan Sbarbori. Prace 
murarskie wykonał majster Rajkowski, kamieniarskie 
Jan Mantzel. Prace instalacyjne-wodociągowe wyko
nał przedsiębiorca A. Łapiński. Koszt tych wszystkich 
robót wyniósł 65.000 rubli srebrnych”19.

27. Akta KRSW, sygn. 5460, s. 55-91. 29. W. Koleżak, op. cit., s. 26-27.
28. A. Wejnert, op. cit., s. 311.
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Reperacja pomnika w 1863 roku

W roku 1862 budowniczy miejski Józef Orłowski 
ocenił stan zachowania kolumny. Ponieważ wymagała 
napraw, wzniesiono nowe, mocniejsze rusztowanie, 
pozwalające na przeprowadzenie szczegółowych ba
dań oraz wszelkich prac naprawczych. Członkowie 
Rady Budowniczej Komisji Rządowej: Rytchel, H. 
Marconi, Górecki, J. Orłowski, członek Rady M iej
skiej Szpakowski i rzeźbiarz Jan J. Mantzel, w dniach 
18 i 22 września dokonali rewizji pomnika, sporządzili 
protokół stanu zachowania i ustalili postulaty konser
watorskie30.

Zgodnie z protokołem, posąg króla stracił całkowi
cie złocenia, lecz zachowany był dobrze i nie wymagał 
napraw. Potrzebował ich brązowy kapitel noszący śla
dy złoceń, wzmocniony żelaznymi obręczami. Podsta
wa posągu wykonana z dębnika była zniszczona i po
pękana. Impost i jego okładziny były w tak złym sta
nie, że komisja postulowała ich wymianę. Trzon ko
lumny, całkowicie zmatowiały, pokryty był szczelinami 
i miał wiele dziur. Liczne naprawy ubytków i wzmoc
nienia z żelaznych obręczy znajdowały się w bar
dzo złym stanie. Piedestał był spękany, a kamienne 
okładziny rozsunięte na spojeniach i utrzymywane tyl
ko żelaznymi obręczami z poprzednich napraw. Fun
dament obudowany sześć lat wcześniej cegłą uznano 
za należycie zabezpieczony.

Komisja zaleciła, by wszystkie naprawy pomnika 
zachowały jak najtroskliwiej jego dotychczasowy cha
rakter, zarówno w ogólnej sylwetce, jak „i jego naj
drobniejszych krojach”31. Postulowano także wykona
nie inwentaryzacji architektonicznej pomnika, która 
w przyszłości będzie podstawą do gruntownego re
montu kolumny.

Restaurację powierzono Aleksandrowi Sikorskiemu 
(roboty kamieniarskie) i Hieronimowi Zielińskiemu 
(prace ślusarskie). Balustradę fontanny reperowała fir
ma „Eyans Lilpop et Rau”. Roboty blacharskie wyko
nał Czarnecki, a wszystkie prace ciesielskie firma „Ba- 
vense”. Inwentaryzację rysunkową w formie 9 tablic 
w skali 1:200 i ze szczegółami w skali 1:1 zlecono 
młodemu budowniczemu Falkowskiemu.

W „Gazecie Warszawskiej” z 1863 r. pisano o stanie 
zachowania pomnika i prowadzonych pracach: „To co 
jest z czarnego marmuru mniej nosi śladów uszko
dzenia. Od strony północnej na całej długości naj
mniej uległa dezolacji, najwięcej od południowej i za
chodniej.

Kolumnę wzmocniono dwoma obręczami żelazny
mi, jedną dano pod spodem kolarinu, drugą nad samą 
listewką bazy a nadto ochraniając na długi czas ten 
pomnik, pokitowano szpary i dorobiono obite kanty. 
W kolumnie więc, gdzie całe kawały odlasowanego 
marmuru utrzymywały klamry żelazne. Okitowano

30. Akta KRSW, sygn. 5460, s. 129.
31. Tamże, s. 130-139.

10. Kolumna przed wybuchem Powstania Warszawskiego w sierpniu 
1944 r., Muzeum Historyczne m. st. Warszawy

10. The column prior to the outbreak o f  the Warsaw Uprising in 
August 1944, Historical Museum o f Warsaw

teraz starannie wszystkie szczeliny i za pom ocą lejka 
zalewano z góry bardzo rzadko rozrobionym cementem  
Portlandzkim. Odpylono wreszcie statuę i kapitel, 
a kostkę, gzyms, kolumnę i piedestał pociągnięto. ole
jem pokostowem ”32.

Tradycyjnie na ołowianej blasze pokrywającej im
post pozostawiono pamiątkowy napis: „Pomnik ten 
wyreperowano z polecenia magistratu miasta stołecz
nego Warszawy w roku 1863”.

Ogólny koszt przeprowadzonych prac wyniósł ru
bli srebrnych 827, kopiejek 91,5. Była to restauracja 
najbardziej zachowawcza z dotychczas prowadzonych 
—  prace ograniczono do naprawy i wzmocnienia po
szczególnych elementów. Na uwagę zasługuje fakt spo
rządzenia dokładnej inwentaryzacji rysunkowej i po-

32. „Gazeta Warszawska” nr 6 z dn. 12 IV 1863.
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miarowej, która w roku 1949 posłużyła do odbudowy 
pomnika.

Restauracja kolumny w 1887 roku

Naprawa pomnika w 1863 r. z uwagi na brak fun
duszy w kasie miejskiej, jak i niespodziewany wybuch 
powstania styczniowego, miała charakter tymczasowy.

30 kwietnia 1885 r. prezydent Sokrates Starynkie- 
wicz powołał komisję, w skład której weszli: budow
niczy guberni warszawskiej A. Sokolnicki, starszy bu
downiczy m. Warszawy Edward Cichocki, budowni
czy m. Warszawy A. Nowicki, budowniczy kl. III 
W Hirszel, artysta rzeźbiarz Teodor Gundelach i wła
ściciel zakładu kamieniarskiego Jan Sikorski33. Komi
sja opisała w protokole stan pomnika i wydała nastę
pujące orzeczenie: „nadal pożądanem jest spieszne do
konanie gruntownej przebudowy pomnika, polegającej 
na zmianie wszystkich jego części marmurowych na 
monolity z granitu, przy użyciu części brązowych m o
numentu i zachowaniu jego wielkości, kształtu i cha
rakteru starodawnego”34.

Śląska firma kamieniarska „C. Kulmiz” oszacowała 
przybliżony koszt całości prac na kwotę 22 500 rubli. 
Z uwagi na to, że kasa miejska dysponowała rocznym 
budżetem 500 rubli na konserwację wszystkich pom
ników, odwołano się do ofiarności publicznej. W maju 
1886 r. Ludwik Górski, hr. Jan Zawisza i hr. Ludwik 
Krasiński złożyli potrzebną sumę w banku handlowym 
do dyspozycji magistratu. Powstał komitet przebudo

wy pomnika pod przewodnictwem prezydenta Staryn- 
kiewicza, złożony z ofiarodawców i budowniczych 
miejskich: Cichockiego i Grotowskiego. Edward Ci
chocki sporządził projekt przebudowy kolumny, obli
czenia statyczne, rysunki szczegółowe i szablony gzym- 
sowań. Ogólną ideą przyświecającą projektowi było 
wzniesienie nowego pomnika z jak największych ele
mentów granitowych. Cichocki posunął się nawet do 
tego, że brązową bazę i kapitel proponował wykonać 
wraz z trzonem kolumny jako jeden element. Projekt 
ten spotkał się ze sprzeciwem społeczeństwa i krytyką 
prasy35. Po wnikliwym rozpatrzeniu propozycji wielu 
firm kamieniarskich, komitet przyjął ofertę wiedeń
skiego towarzystwa budowlanego „Union”, które zo
bowiązało się wykonać piedestał, gzymsowanie i cokół 
z szarego, drobnokrystalicznego granitu z kamienioło
mów w Mauthausen, trzon kolumny zaś —  z różowe
go granitu baweńskiego znad jeziora Lago Maggiore.

Komitet nie skorzystał z oferty kamieniołomów ślą
skich mimo dość niskich cen, uważając, iż jasne, gru- 
bokrystaliczne granity strzegomskie „niezbyt się zale
cały ze względu na jakość materiału 36. By zachować 
absolutną wierność w odtwarzaniu profili kamiennych, 
zlecono fabryce sztukatorskiej Zbranieckiego „zdjąć 
z natury za pom ocą gipsu i wykonać gipsowe odlewy 
wszystkich gzymsów pomnika. Towarzystwo „Union” 
dokonało obróbki elementów kamiennych w swych 
zakładach, zaś dozór nad kamieniarzami zlecono fir
mie „Norblin i Horteux”. Wykonanie rusztowań po
wierzono „Braciom Bavense”, a restauracje elemen-

11. Posąg i podstawa rozbite o bruk Placu Zamkowego. Fot. L. Sempoliński, 1945

11. Statuę and base shattered on the pauement o f  Castle Sąuare. Photo: L. Sempoliński 1945

33. W. Koleżak, op. cit., s. 24.
34. Tamże, s. 28.
35. W „Przeglądzie Tygodniowym Życia Społecznego, Literatury
i Sztuk Pięknych” 1886, nr 18, s. 247-248, autor artykułu zatytu
łowanego Kolumna Zygmunta w 1886 r. stwierdza, iż „tego rodzaju

pomysł wydaje się nam zupełnie nieekonomicznym, odrobienie bazy 
w gzymsie a cóż dopiero korynckiego kapitelu, pochłonęłoby niepo
trzebnie wielkie względnie sumy”.
36. E. Cichocki, Przebudowa pomnika króla Zygmunta III w War
szawie, „Przegląd Techniczny” 1889, nr 2, s. 60-62.
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37. Tamże.
38. E. Szwankowski, rkps, Teki Korotyńskich, sygn. IV/17.
39. E. Cichocki, op. cit., s. 62.
40. Kolumna Zygmunta w 1886 r., op. cit., s. 248.

41. Teki W. Przyborowskiego, t. XX X I, s. 339.
42. W. 1894 r. odnawiając pomnik Kopernika wymieniono mar
murowy cokół i schody z piaskowca na granitowe. W 1900 r. wy-

tów z brązu warszawskiej firmie „Bitschan i Spółka”, 
która współpracowała z J. Wolfke. Wszystkie elementy 
obmyto i oskrobano dokładnie z grubej warstwy kurzu 
i brudu, mocno utrwalonego przez półtrzecia wieku, 
i następnie oksydowano je na kolor vertantique. Śla
dy złocenia malarskim złotem musiały być również 
odskrobane wraz z kurzem, gdyż były tak małe, że 
o doczyszczeniu przedmiotów do tej pozłoty mowy 
być nie mogło. Wygiętych tablic fundacyjnych i bazy 
nie prostowano. Nie przywrócono też pękniętemu ka
pitelowi formy kolistej tłumacząc, iż było to „ze wzglę
du na naturę materiału niem oiebnym ”^ . Połączono 
tylko pęknięty bęben kapitelu podkładami umocowa
nymi na śruby od wewnątrz, pozostawiając szparę, 
dawniej zalaną ołowiem. Obcięto uszy z tyłu płyt fun
dacyjnych, jak i same tablice. Fontannę i ogrodzenie 
rozebrano i zmontowano powtórnie pod kierunkiem 
H. Marconiego. Trytony pomalowane zostały farbą 
olejną ciemno-zielonkawą przez rzemieślnika z ulicy 
Bednarskiej37 38. W czasie tej restauracji ściśle przestrze
gano zasady wymiany konstrukcji murowanej na mo
nolity granitowe, zachowując z wielkim pietyzmem 
kształt i wielkość wszelkich detali. Popełniono jednak
że poważny błąd wykonując projekt przebudowy pom
nika przed rozebraniem piedestału. Było to przyczyną 
obcięcia brązowych płyt fundacyjnych do kształtu ot
worów w już wykonanych blokach granitu. Złoceń 
zaniechano z powodów finansowych, chociaż E. Ci
chocki twierdził, iż „Pozłocenie posągu na nowo nie 
było wcale zamierzonem ani nawet proponowanem, 
tak ze względu na koszty i ze względów estetycznych, 
oraz w celu zachowania starodawnego wyglądu pom 
nika” 9̂. Pozłocono jedynie litery tekstów fundacyj
nych40. Choć nadarzyła się wielka okazja w związku 
z rozebraniem pomnika, nie zniesiono wodotrysku, 
trzymając się zasady nie wprowadzania jakichkolwiek 
zmian w jego kształcie. Z tej samej przyczyny nie przy
wrócono cokołowi posągu pierwotnego kształtu i wy
sokości. Części brązowe firma Pawła Bitschana oczy
ściła niestarannie i „musiała poprawić na zlecenie ko
mitetu 41. Dwa festony z brązu, które zaginęły, odlano 
w cynku i pomalowano na żółto. Zmieniono całkowi
cie kolorystykę pomnika —  zredukowano charaktery
styczne w epoce Wazów kontrasty barwne czerni, czer
wieni i złota do barwy szarej i różowej granitów oraz 
zieleni brązów. Jeśli dodamy do tego, że balustrada 
fontanny miała kolor piaskowy, a trytony oliwkowo- 
zielonkawy, to należy wnioskować, że problemami ko
lorystyki nie zajmowano się zupełnie.

Wymieniając elementy marmurowe na elementy gra
nitowe stworzono precedens, który umożliwił później 
wymianę oryginalnych cokołów lub schodów w wielu 
warszawskich pomnikach42. Sama przebudowa ko-

22. Głowa posągu 1977 r.: a) przed konserwacją. Fot. A. Stasiak; 
b) po konserwacji. Fot. A. Juszczak

12. Head o f  the statuę, 1977: a) prior to consewation. Photo: 
A. Stasiak; b) after consewation. Photo: A. Juszczak
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13. Impost kolumny Zygmunta III przed konserwacją w 1977 r. 
— odspojony flek z 1949 r. Fot. A. Stasiak

13. Impost o f  the Zygmunt III column, prior to consewation in 1977 
— detached layer from 1949. Photo: A. Stasiak

14. Kolumna Zygmunta III po pracach konserwatorskich, w trakcie 
montażu dodatkowych stopni. Fot. A. Juszczak, 1977

14. The Zygmunt III column after consewation and during the 
assembly o f  additional stairs. Photo: A. Juszczak, 1977

mieniono dwie piaskowcowe kolumny na Placu Trzech Krzyży na 
granity z Baveno.
43. Teki W. Przyborowskiego, t. XVII, s. 48, 301; „Kurier War
szawski” 1907, nr 273, wymienia uszkodzenia pomnika, co świadczy 
o braku zabiegów renowacyjnych.
44. E. Szwankowski, op. cit.

lumny trwała od wiosny do 7 października 1887 roku. 
Ogólny koszt wszystkich prac wyniósł 32 692 rubli.

Dyskusja nad losem fontanny i nowym 
rozwiązaniem dolnej części kolumny 
w latach 1900-1930

Po roku 1900 w prasie warszawskiej* 43 zaczęły uka
zywać się artykuły donoszące o bardzo złym stanie 
fontanny otaczającej kolumnę. Powołana przez Zarząd 
Miejski w 1907 r. komisja postanowiła znieść wodo
trysk i cynkowe trytony, a zamiast żeliwnej balustrady 
ustawić żelazne sztachety. Projekt ten nie został zreali
zowany. W 1910 r. powstała komisja złożona z bu
downiczych cyrkułowych, mająca określić sposób od
nowienia fontanny. W roku 1913 władze miasta zwró
ciły się do Wydziału Konserwatorskiego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości o pomoc w rozwią
zaniu tego problemu, ponieważ stan fontanny znacznie 
sią pogorszył, a zamierzano obniżyć bruk na Placu 
Zamkowym. Postanowiono jedynie zaniechać zasadni
czych zmian w ogrodzeniu, polecając zrekonstruować 
je niejakiemu Kalinowskiemu44, co nie zostało zreali
zowane.

Po I wojnie światowej w prasie pojawiły się głosy 
odmienne niż stanowisko Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości z 1913 roku. Proponowano li
kwidację fontanny wraz z jej ozdobami. Decyzja o usu
nięciu fontanny i otoczeniu pomnika granitowymi 
stopniami zapadła w 1925 r. na naradzie, w której 
wzięli udział architekci miejscy, urzędnicy departamen
tu sztuki, oraz przedstawiciele konserwatorów zaby
tków, artystów i architektów, Muzeum Narodowego 
i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Fon
tannę zniesiono w roku 1930, odnowiono piedestał 
i otoczono go jednym wysokim stopniem z czerwone
go piaskowca43.

Podsumowując burzliwe dzieje naprawy fontanny 
należy stwierdzić, iż zawsze miała ona tyluż zwolenni
ków, co i przeciwników. Zwolennicy purystycznego 
usuwania późniejszych naleciałości zyskali z biegiem 
lat, by tak rzec, sprzymierzeńca w materiałach, z któ
rych wodotrysk był zbudowany. Cynkowe potwory— 
-opoje po osiemdziesięciu latach egzystencji zmieniły 
się w złom. Było wiele projektów ogrodzenia pomnika

między innymi, co ciekawe, próbowano powrócić 
do koncepcji kamiennych słupów i żelaznych łańcu
chów, które spędzały sen z powiek magistratu w latach 
1822-1855. Oczywiście najlepszy projekt, czyli po
wrót do trójstopniowej krepidomy nie został zrealizo
wany, a otoczenie pomnika wysokim, ciężkim stop
niem kamiennym uważać należy za jedno z najgor-

45. Nie dysponujemy przekazami archiwalnymi, które wskazywały
by z jakiego materiału został wykonany stopień kolumny w 1930 r. 
Zdjęcia biało-czarne nie rozstrzygają tego problemu. Na obrazie 
Stanisława Zalewskiego Zamek Królewski w Warszawie, z 1938 r. 
(własn. Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. 17351) stopień
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szych rozwiązań. W wyniku tego rozwiązania dolne 
fragmenty kolumny straciły swą smukłość i szlachet
ność antycznego porządku.

Zniszczenie pomnika w 1945 roku i jego 
odbudowa w latach 1948-1949

Kolumna Zygmunta przetrwała działania 1939 r., 
okres okupacji, gdy hitlerowcy niszczyli warszawskie 
brązowe pomniki, jak również powstanie warszawskie. 
Niemcy wysadzili ją w styczniu 1945 roku. Pomnik 
rozpadł się na części: kapitel wraz z granitowym ele
mentem w jego wnętrzu, impost, cokół wraz z przy
mocowaną do niego figurą króla. Trzon kolumny roz
bił się na trzy części. Wszystkie gzymsy i profilowania 
impostu oraz cokołu strony wschodniej (a dziś północ
nej) uległy zniszczeniu. W dobrym stanie zachowała 
się kostka piedestału i piaskowcowy stopień pocho
dzący z 1931 roku. Sam piedestał został całkowicie 
zniszczony; wyrwano z niego i wywieziono brązowe 
płyty fundacyjne. Zniszczony został również gzyms 
piedestału i plinta bazy. Zaginęły cztery brązowe orły 
z festonami umieszczone na gzymsie i przymocowana 
do niego płyta upamiętniająca renowację pomnika 
w 1743 roku. Brązowa statua króla ucierpiała niewiele 
dzięki piaskowemu rdzeniowi pozostawionemu w jej 
wnętrzu. Rdzeń ten zamortyzował upadek. Król stracił 
fragment ramienia lewej ręki, krzyż, który nią podtrzy
mywał, zwieńczenie korony, nos, część hełmu u stóp 
posągu i fragment płaszcza. Posąg miał około dwustu 
mniejszych uszkodzeń, dziur po pociskach i odłam
kach (m.in. dziurę w nodze o wymiarach 1 6 x 7  cm). 
Z brązowych elementów wystroju kolumny poza po
sągiem króla zachowały się kapitel, baza oraz północna 
i zachodnia płyta fundacyjna. Kapitel był pęknięty na 
całej wysokości, brak było dwóch liści palmety i dwóch 
rozet. Baza miała zmiażdżony górny półwałek, liczne 
spękania i kilkanaście dziur po kulach i odłamkach. 
Płyta fundacyjna z pięknym barokowym kartuszem 
również nosiła ślady licznych uszkodzeń.

W 1947 r. w związku z budową Trasy W -Z i po
rządkowaniem jej najbliższego otoczenia powstała 
możliwość odbudowania kolumny. Całość prac projek
towych powierzono inż. arch. Stanisławowi Zarynowi, 
zaś projekt konstrukcyjny —  prof. dr. Stanisławowi 
Hemplowi. Prace kamieniarskie zlecono inż. Julianowi 
Fedorowiczowi, odlewy z brązu i konserwację elemen
tów metalowych firmie „Braci Łopieńskich”, a wyko
nanie modeli rzeźbiarskich —  artyście rzeźbiarzowi 
Józefowi Gazy. Nowy trzon kolumny i uzupełnienia 
piedestału przewidziano z granitu ze Strzegomia, 
a schody ze sjenitu z Przedborowa. Prace rozpoczęto 
w październiku 1948 r. od obróbki kamienia i napra
wy zachowanych elementów, 25 czerwca 1949 r. do

konano wmurowania aktu erekcyjnego, a 12 lipca 
1949 r. ustawiono posąg króla46.

Oceniając odbudowę pomnika należy zacząć od 
projektu S. Zaryna wykonanego z dużą pieczołowito
ścią i dbałością o detal. Autor oparł rekonstrukcję na 
sztychu Hondiusa, co umożliwiło przywrócenie trój
stopniowej krepidomy. Najgorzej wypadła rekonstruk
cja orłów i girland na gzymsie piedestału. Orły zakryły 
całkowicie plintę i 1/5 wysokości bazy. Mają one wię
cej wspólnego z klasycy żującym socrealizmem niż ze 
sztuką wczesnego baroku. Zaryn nie przywrócił 
XVII-wiecznej formy podstawie posągu, co pozwoli
łoby pomnikowi odzyskać pierwotną wysokość i po
prawiło jego proporcje. Zgodził się też na wykonanie 
trzonu i piedestału z jasnoszarego, gruboziarnistego 
granitu ze Strzegomia.

Bardzo krytycznie należy potraktować zespół pro
jektowy trasy W -Z i Pracownię Urzędu Konserwator
skiego m. st. Warszawy, które postanowiły przesunąć 
pomnik o 6 m w kierunku północno-wschodnim i ob-

15. Kostka i piedestał kolumny Zygmunta upstrzone „graffiti”, przed 
pracami konserwatorskimi. Fot. J. Mróz, 1994

15. The column pedestal and blocks couered with graffiti prior to 
consewation. Photo: J. Mróz, 1994

ma barwę ciemnoczerwoną, charakterystyczną dla piaskowca zwa- 46. S. Zaryn, Sprawozdanie z odbudowy kolumny Zygmunta w War
nego „kopulakiem”, wydobywanego w Suchedniowie. szawie 1948-1949, mpis w moim posiadaniu.
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16. Gzyms piedestału pokryty solami wydobywającymi się z cemen
tu. Fot. J. Mróz, 1994

16. The pedestal cornice couered with salt produced by the cement. 
Photo: J. Mróz, 1994

rócić go z osi ulicy Senatorskiej na oś Krakowskiego 
Przedmieścia. Pomnik ustawiono na wymyślnym gar
bie usypanym na Placu Zamkowym.

Konserwację i rekonstrukcję elementów brązowych 
przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie w fir
mie „Braci Łopieńskich”. Zrekonstruowano: 4 orły, 4 
festony, 2 płyty fundacyjne, górny wałek bazy, dłoń 
z fragmentem ramienia, krzyż, gałkę z krzyżykiem na 
koronie, część szyszaka, rozety i liście kapitelu. Zała
tano otwór w nodze oraz uzupełniono nos króla me
todą flekowania. Setki otworów po kulach uzupełnio
no gwintowanymi kołkami, których powierzchnię po 
obróbce cyzelowano. W bazie kolumny było 45 takich 
napraw, zlutowano ponadto 12 pęknięć górnych jej 
fragmentów. W północnej tablicy fundacyjnej pęknięty 
górny lewy róg przymocowano pięcioma nitami. 
W kartuszu herbowym tej płyty barankowi zrekon
struowano odbity nos, jeźdźcom z Pogoni buty, a Or
łowi koronę. Mniejsze ubytki i pęknięcia uzupełniono 
spoiwem cynowo-ołowianym. Firmie należy wytknąć 
poważny błąd, jakim było zastosowanie do uzupełnień 
materiału o znacznie większej zawartości miedzi niż 
materiał oryginalny. Elementy oryginalne i zrekonstru
owane patynowano metodą siarczkową na kolor czarny.

Prace kamieniarskie prowadzone przez zakład inż. 
J. Fedorowicza wykonane były poprawnie, z wyją
tkiem naprawy impostu, gdzie pod dużym zrekonstru
owanym fragmentem pozostawiono drewniany klin 
montażowy, który tkwiąc tam przez 28 lat wyrwał 
znaczną część oryginału i odspoił element rekonstru
owany. Większość flekowań wykonano starannie, choć 
flekowano drobnoziarnisty granit z Mauthausen gru
boziarnistym granitem strzegomskim. Uzupełnienia 
drobnych ubytków wykonano zaprawą cementowo- 
-wapienną.

Wśród dobrze wykonanych rekonstrukcji rzeźbiar
skich J. Gazego zastrzeżenia budzą orły i płyty funda
cyjne. Ostateczna forma orłów i festonów zależała od

niego i ponosi on za nie odpowiedzialność na równi 
z S. Zarynem. Gazy nie przewidział w modelach płyt 
fundacyjnych zapasu na skurcz metalu, co spowodo
wało, że nowo odlane płyty były mniejsze niż wykute 
uprzednio wnęki w kamiennym piedestale i bracia 
Łopieńscy musieli przynitować do górnych fragmen
tów płyty południowej i zachodniej listwy o szerokości 
4 ,1 h-4,3 cm.

Projekt konstrukcyjny wykonany przez prof. Hem- 
pla należy uważać za bardzo udany.

Należy podkreślić, iż w czasie odbudowy pomnika 
dokonano kolejnej redukcji jego barwy. Różowy granit 
z Baveno zastąpiono jasnoszarym gruboziarnistym 
granitem strzegomskim. Brązy oczyszczono z zielonej 
„patyny” z 1887 r. i zabarwiono na czarno. Kontrasty 
barwne zredukowano do dwóch stopni szarości 
i czerni.

Zrekonstruowanie trójstopniowej krepidomy nale
ży uznać za trafne i korzystne dla pomnika. Natomiast 
jego przesunięcie i obrócenie wokół osi jest, niestety, 
karygodnym przekroczeniem zasad konserwatorskich.

17. Gzyms kostki piedestału: a) z pozostawionymi śladami po ku
lach. Fot. MHW; b) po ich wypełnieniu. Fot. J. Smaza, 1994

17. The pedestal błock cornice: a) with traces o f  bullets. Photo: 
Historical Museum o f  Warsa w; b) after filling them. Photo: J. Smaza, 
1994
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Konserwacja pomnika w 1977 roku

W 1976 r., gdy dobiegała końca odbudowa bryły 
zamku Królewskiego w Warszawie, jego projektanci47 
zdecydowali o wyeksponowaniu sylwety Zamku przez 
obniżenie Placu Zamkowego. Wykonania projektu 
podjęło się Biuro Projektów Budownictwa Komunal
nego „Stolica”48. Obniżenie Placu Zamkowego spo
wodowało, że do wszystkich kamienic wokół placu 
trzeba było dobudować schody. Sam plac nie uzyskał 
jednego poziomu, lecz stopniowo obniża się od Kra
kowskiego Przedmieścia do bramy zamku. Kolumnie 
Zygmunta dodano dwa stopnie, a od wschodu i pół
nocy otoczono kaskadą stopni. W czasie prac archeo
logicznych49 poprzedzających obniżenie placu odko
pany został most gotycki, co znacznie skomplikowało 
realizację projektu.

W marcu 1977 r. na zlecenie konserwatora m. War
szawy warszawski Oddział PP PKZ przystąpił do kon
serwacji pomnika. Pracownia Konserwacji Zabytków 
Metalowych50 rozpoczęła pracę od wykonania grun
townej dokumentacji fotograficznej, filmowej i histo
rycznej.

Przeprowadzono badania określające rodzaj i skład 
nawarstwień na metalowych elementach pomnika, 
analizę składu metalu oraz badania gruntów i złoceń. 
Analizy chemiczne i metalograficzne patyn oraz meta
lu wykonane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej wy
kazały, że pomnik zrobiony jest z różnych stopów.

Badania nawarstwień powierzchniowych ujawniły 
występowanie siarczków, siarczanów, węglanów i nie
wielką ilość chlorków. Zdjęcia skaningowe pokazały, 
że „patyna” jest grubokrystaliczna i spękana, nie sta
nowi więc warstwy zabezpieczającej dla metalu. Pod
jęto decyzję o oczyszczeniu pomnika ze wszystkich 
produktów korozji, dotyczyło to również kapitelu, na 
którym zachowały się ślady złoceń płatkowych na gru
bym podkładzie produktów korozji.

Nawarstwienia brudu i kurzu usunięto wodą z do
datkiem środków powierzchniowo czynnych. Produk
ty korozji usunięto pastą o składzie: winian sodowo- 
-potasowy —  20 g, wersenian dwusodowy — 10 g, 
wodorotlenek sodowy — l g ,  woda destylowana — 
50 ml, celtap —  20 g. Pastę nakładano na 22 godziny, 
po czym zdejmowano i spłukiwano wodą bieżącą51. 
Proces ten obejmował 6 do 10 cykli. Przeprowadzono 
neutralizację powierzchni metalu za pomocą 1%-roz-

18. Orły z gzymsu piedestału kolumny Zygmunta III: a) przed kon
serwacją, b) po konserwacji. Fot. J. Mróz, 1994

18. Eagles from the pedestal comice o f  tbe Zygmunt III column: 
a) prior to consewation, b) after consemation. Photo: J. Mróz, 1994

tworu kwasu cytrynowego. Po usunięciu produktów 
korozji odsłonięto wszystkie naprawy pomnika z lat 
poprzednich, ślady złoceń ogniowych i wiele napisów 
i inicjałów, które pozostawili autorzy poprzednich 
konserwacji pomnika52.

Następnie wytworzono na powierzchni oczyszczo
nego metalu tlenkową powłokę konwersyjną, której 
zadaniem jest uodpornienie chemiczne metalu i całko
wite scalenie kolorystyczne55. Swym charakterem fi
zycznym i ciekawą, ciemnobrązową barwą zbliżona 
jest ona bardzo do naturalnych patyn tlenkowych.

47. Zespół Pracowni Konserwacji Zabytków pod kierunkiem prof. 
J. Bogusławskiego.
48. Generalny projektant T. Moisiejewicz-Safuta z zespołem.
49. Prace archeologiczne prowadziła Pracownia Archeologiczna 
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, kierowana przez A. Swie- 
chowską.
50. Pracownia kierowana była przez M. Lesiaka. Konserwację prze
prowadził zespół w składzie: K. Lesiak, M. Zdzitowiecki, A. Janos, 
M. Markwart.
51. J. Krauze, Propozycja postępowania konserwatorskiego przy
kolumnie Zygmunta III w Warszawie, mpis, 1977, PP PKZ O/W-wa.

52. Por. M. Lesiak, K. Lesiak, O napisach na kolumnie króla Zyg
munta III Wazy w Warszawie, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. XLI, 
1979, nr 3, s. 283-292.
53. Zastosowano wrzący roztwór nadsiarczanu amonu 5 g/1 i wo
dorotlenku sodu 50 g/1 z dodatkiem inhibitora 5 mg/1 chlorku 
rtęciowego. Naniesiony roztwór podgrzano promiennikami pod
czerwieni i intensywnie płukano wodą bieżącą. Metodę opracowali: 
J. Socha, M. Lesiak, S. Safarzyński — Badania i ustalenia metod 
konserwacji Kolumny Zygmunta III Wazy w Warszawie, mpis, 1977, 
PP PKZ O/W-wa.
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19. Gzyms podstawy posągu kolumny pokryty solami wydobywają
cymi się z cementu, przed konserwacją. Fot. P. Mastalerz, 1996

19. Górnice o f  tbe column base couered with salt produced by the 
cement prior to consewation. Photo: P. Mastalerz, 1996

Następnie naniesiono na wszystkie elementy z brązu 
powłokę wosku mikrokrystalicznego, którą wypolero
wano, uczytelniając reliefy i napisy.

Oceniając te prace należy podkreślić, że po raz 
pierwszy przeprowadzono na tak dużą skalę badania 
chemiczne i fizyczne zarówno samego obiektu, jak 
i środków użytych do jego konserwacji. Badania te 
pozwoliły na zastosowanie dwóch nowatorskich me
tod konserwacji brązowych monumentów w ekspozy
cji zewnętrznej. Zarówno metoda usuwania produk
tów korozji, jak i wytwarzania konwersyjnych powłok 
tlenkowych wymagają jeszcze dopracowania, niemniej 
są to niewątpliwie metody przyszłościowe. Dokumen
tacja konserwatorska w formie krotkom etrażowego 
filmu stanowiła również novum w dotychczasowej 
praktyce konserwatorskiej54.

Pracownia Konserwacji Rzeźby przystąpiła do prac 
18 października 1977 roku55. Najpoważniejszą pracą, 
jaką wtedy wykonano, było wyjęcie drewnianego kli
na, który pozostawili kamieniarze flekując w 1949 r. 
północny fragment granitowego impostu. Ów niewiel
ki kawałek drewna pęczniejąc spowodował wyrwanie 
granitowego fleka mocowanego stalowymi klamrami 
i rozsadzenie fragmentu impostu z 1887 roku. Wyrwa
ny flek i fragment impostu przyklejono żywicą epok
sydową. Drobne ubytki kitowano masą o składzie: 
żywica epoksydowa + kruszywo + barwnik. Wszystkie 
elementy kamienne umyto z kurzu wodą z detergen
tem (FF, 0,5% ), a później kwasem fluorowodorowym 
4%  w cyklach 20-minutowych, neutralizując go wo
dą. Spoiny pomiędzy elementami kamiennymi a meta
lowymi wypełniono „Polkitem”. Pozostałe wykruszone 
spoiny uzupełniono zaprawą cementową. Granitowe,

20. Podstawa posągu króla Zygmunta III: a) przed konserwacją — 
widoczne pęknięcia na całej jej długości; b) po konserwacji — 
podwyższona o ok. 3 cm. Fot. J. Mróz, 1996

20. Base o fth e  statuę o f  King Zygmunt III: a) prior to consewation 
— nisible cracks along the whole length; b) after consewation — 
raised by about 3 cm. Photo: J. Mróz, 1996

polerowane fragmenty pokryto mikrowoskiem. Oce
niając tę realizacje trzeba stwierdzić, że działania zwią
zane z naprawą impostu wykonano poprawnie.

54. Film zrealizowano na materiale odwracalnym, kolorowym, ze
ścieżką dźwiękową magnetyczną, szerokości 16 mm firmy AGFA. 
Autorzy: reżyseria i realizacja — J. Skowroński, scenariusz — 
A. Nowicki, K. Lesiak, czytał A. Rosołowski. Konsultanci naukowi: 
J. Socha, M. Lesiak, S. Safarzyński, A. Wawrzeńczak.

55. Pracownią w składzie: FI. Rezunow, Z. Zarkadas, E. Wnęk, 
L. Goździewski, A. Woiński, S. Plebański, M. Cieleszyński kierowa
ła B. Pokora.
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Pozostałe prace wykonane przez Pracownię Konser
wacji Rzeźby należy potraktować jako zachowawcze 
i dziś, z perspektywy czasu, można żałować, iż nie 
wykorzystano postawionego rusztowania do przywró
cenia polerów elementom granitowym.

Konserwacja kolumny w 1994 roku

Po serii artykułów prasowych zwracających uwagę 
na skandaliczny stan (napisy) dolnych partii kolumny, 
dewastowanych przez młodzież gromadzącą się na 
schodach wokół pomnika, komisja rzeczoznawców56 
dokonała szczegółowej lustracji zabytku. Stwierdzono 
zadowalający stan posągu króla za wyjątkiem podsta
wy, gdzie w miejscach złączy elementów oryginalnych 
i rekonstruowanych w 1949 r. wystąpiły produkty ko
rozji. Stwierdzono również, że klamry żelazne łączące 
fleki impostu i cokołu są przerdzewiałe, a cementowe 
fugi łączące bloki kamienne —  zwietrzałe. Wyniki 
oględzin, a także ograniczone środki stołecznego bu
dżetu sprawiły, że poddano konserwacji tylko dolne 
fragmenty kolumny. Zlecono ją dwóm zespołom kon
serwatorów57.

Napisy „graffiti” z elementów kamiennych usunięto 
agregatem myjącym „Karcher” przy użyciu środków 
spulchniających58 i doczyszczano rozpuszczalnikami 
organicznymi. Wykwity soli usunięto mechanicznie 
(skalpelami). Po umyciu kostki piedestału i gzymsu 
okazało się, że bardzo źle wyglądały dziury i postrzały, 
mocno kontrastujące z polerowanymi partiami pom
nika. Ubytki uzupełniono żywicą z wypełniaczem mar
murowym. Kity szlifowano i polerowano. Odspojone 
fleki z 1949 r.59 wyjęto, a skorodowane dybie i klam
ry wymieniono na mosiężne. Fleki wklejono „Epidia- 
nem 5 ” z dodatkiem mączki marmurowej. Powierzch
nie kamienne zabezpieczono preparatami impregnują
cymi i utrudniającymi wykonywanie napisów60.

Analogicznie zabezpieczono schody po ich umyciu, 
wyrównaniu stopni i wyfugowaniu.

Powierzchnie elementów metalowych oczyszczono 
wodą z dodatkiem detergentu niejonowego za pomocą 
agregatu myjącego „Karcher” o ciśnieniu 8 atm. Po
włoki z wosku mikrokrystalicznego usunięto ksyle
nem. Produkty korozji usunięto za pomocą past opar
tych na alkalicznym roztworze soli „Rachela” zagę
szczonego metylocelulozą. Na oczyszczoną i zneutra
lizowaną powierzchnię naniesiono powłokę konwer- 
syjną typu siarczkowego, nasyconą roztworem benzo- 
triazolu 0,75%  w etanolu. Pustki wewnątrz orłów wy
pełniono pianką poliuretanową. Wszystkie powierzch-

^v'OTf% y g s

Elementy otygintlne z  1644 r

Cokół z  1810 r. wymieniony w 18?7«'. 
na granitowy

Elementy pochodzące z przebudowy 
*1&87r.

Kartusz upamiętniający reno waxję w 
1743 r. zrekonstruowany w 1949 r.

Ekmenty zrekonstruowane w 1949 r.

Stopnie dodane w 1977r-

15. Chronologia poszczególnych fragmentów kolumny Zygmunta. 
Oprać, autor, rys. I. Lipska-Lesiak

21. Chronology o f  particular fragments o fthe Zygmunt III column. 
Prep.: author, drawings: I. Lipska-Lesiak

nie metalowe zabezpieczono woskiem mikrokrysta
licznym „Cosmolloid 8 OH” w ksylenie z dodatkiem 
inhibitora korozji i wypolerowano. Wymieniono zało
żone w 1977 r. siatki mosiężne za orłami, uniemożli
wiające zagnieżdżanie się gołębi.

Konserwacja kolumny w 1996 roku

Górne fragmenty kolumny z powodu szczupłości 
funduszów w kasie dzielnicy, mogły zostać poddane 
konserwacji dopiero po dwóch latach61. Prace zostały

56. A. Koss (MKiS), J. Mróz (SKZ), K. Sztarbalło (PSOZ), P. Ma- 
stalerz — fotograf.
57. Konserwację kamienia (schody, kostka piedestału, piedestał, 
gzyms i plinta) wykonali: J. Smaza, E. Kołodziejczyk-Macander, 
A. Ciężkowski; konserwację metalu (płyty fundacyjne, płyty upa
miętniające konserwację 1743 r. i odbudowę 1949 r., orły i bazę 
z plintą) — K. Lesiak i J. Mróz.

58. Paint Remover, „Monumentic CL” firmy Bau Chemie Prochaska.
59. „Marmorkit 1000 Transparent” i „Marmorkit 1000 Transpa
rent L”.
60. „Steinpflegemittel” nr 10-2012 (prod. AKEMI), „Funcosil Ag 
Anti Graffiti” (prod. Remers).
61. Głównym sponsorem tych prac były „Browary Warszawskie”.
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22. Ilustracja zmian, jakim podlegała kolumna Zybmunta III podczas kolejnych restauracji i konserwacji. Oprać, autor 

22. Illustration ofchanges affecting the Zygmunt III column during consecutive restorations and consemation. Prep.: author

powierzone dwóm zespołom konserwatorów62. Zde
montowano posąg króla. Okazało się, że był on wy
pełniony do kolan zaczynem cementowym. Sole siar
czanowe z cementu wydostawały się na zewnątrz po
przez pęknięcia podstawy i fragmenty uzupełnione 
w 1949 roku. To wypełnienie cementowe zostało wy
kute z wnętrza.

Podstawa posągu została zespawana metodą łuko
wą. Zastosowano elektrody z brązu o składzie odpo
wiadającym materiałowi zabytkowemu. Szwy spawu 
obrobiono narzędziami rotacyjnymi i ręcznie puncy- 
nami. Pęknięcia na szyi i kołnierzu monarchy wypeł
nione zostały kitem epoksydowym „Multimetal”. Wol
ną przestrzeń po zaczynie cementowym wypeniono 
„duszą” odlaną z brązu — miała ona zapewnić statycz
ność posągu i wzmocnić nadwerężone dolne partie 
statui. Powiększyło się również pęknięcie kapitelu na

skutek całkowitego „przeżarcia” przez rdzę klamer 
stalowych zamontowanych we wnętrzu w 1949 roku. 
Zdemontowano kilka liści przynitowanych do bębna 
głowicy, wykuto ołów wypełniający to pęknięcie i usu
nięto resztki klamer stalowych z wnętrza kapitelu. W pęk
nięcie wstawiono flek z brązu i zespawano go z kapi
telem metodą łukową. Odnitowane liście przymoco
wano za pomocą wkrętów z brązu. Z powierzchni po
sągu i kapitelu usunięto stare woski za pomocą benzy
ny lakowej i agregatu wytwarzającego parę wodną, nie 
usuwano natomiast powłok konwersyjnych z 1977 ro
ku. Powierzchnie scalono kolorystycznie za pomocą 
zestawu wosków mikrokrystalicznych z dodatkiem 
pigmentów63. Aby zwiększyć hydrofobowość powłok 
zabezpieczających pokryto je olejem silikonowym.

Prace związane z konserwacją elementów kamien
nych polegały w większości na demontażu fleków

62. Konserwację elementów kamiennych przeprowadzili G. Czerni
chowski i P. Pietrusiński; konserwacje elementów metalowych — 
M. Ganew i K. Syrek pod kierunkiem E. Nosek.

63. Zastosowano zestaw wosków „Barecco” i „Cosmolloid 80H 
w benzynie lakowej.
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z 1949 roku. Fleki te montowane były na cement. 
Stalowe klamry i kotwy zostały całkowicie zniszczone 
procesami korozyjnymi. Także sole z cementu wydo
stawały się na powierzchnię elementów kamiennych 
tworząc szpecące pomnik zacieki.

Wszystkie fleki zostały wyjęte, ich stalowe kotwy 
poprzecinane piłami diamentowymi i usunięte. Wolne 
przestrzenie powstałe w wyniku pasowania elemen
tów kamiennych zostały wypełnione sztucznym kamie
niem ^. Fleki wklejono za pomocą kleju poliestrowe
go. Połączenia wzmacniano kołkami i klamrami wy
konanymi ze stali kwasoodpornej. Wiele czasu po
święcono na wyrównywanie powierzchni wstawia
nych elementów i profilowań. Wszystkie fugi naci
nano piłami na głębokość 5 cm i uzupełniono kitem 
poliestrowym z wypełniaczem. Elementom kamien
nym pomnika przywrócono poler za pomocą tarcz 
diamentowych o zmiennych gradacjach od 50 do 
1800. Elementy kamienne zostały pokryte olejem sili
konowym w aerozolu.

Prace trwały od 22 lipca do 27 września 1996 roku. 64

1949 1977
Podsumowanie

Kolumna w swej 350-letniej historii była wielokrot
nie restaurowana, przebudowywana i konserwowana. 
Dziś zadajemy sobie pytanie, jakie wartości pomnika 
zostały zachowane do naszych czasów.

Urbanistyka. Wzniesiony w 1644 r. na małym pla
cu przed Bramą Krakowską, po prawej stronie od wja
zdu, na osi ulicy Senatorskiej, pomnik przesunięto 
w 1949 r. o 6 m w kierunku północno-wschodnim 
i obrócono ku osi Krakowskiego Przedmieścia, usta
wiając na czymś w rodzaju garbu, co przy późniejszym 
obniżeniu Placu Zamkowego spowodowało dodanie 
nowych stopni.

Architektura. W 1743 r. wymieniając stopnie wo
kół kolumny zmieniono ich kolorystykę. W 1810 r. 
wymieniono cokół pod posągiem króla na niższy 
o 1 m, likwidując również barokowe wolutowe krok- 
sztyny przy cokole. Zmieniło to całkowicie proporcje 
pomnika. Wielokrotnie zmieniano schody monumen
tu, traktując je jako element mało istotny, a nawet

64. Tworzyła je masa sporządzona na bazie poliestrowego kleju do 
kamienia z wypełniaczem z tłucznia granitowego.
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PRZESTRZEŃ 
WYPEŁNIONA 
MULTIMETALEM

RDZEŃ' FORMIERSKI 
,Z GjLINY
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MASA SILIKO
NOWA u s z c z e l -  

.n ia .ia c a _______

„DUSZA" ODLANA 
Z BRĄZU

WKRĘTY ZE STALI 
KWAS O ODPORNEJ

23. Przekrój pionowy posągu ilustrujący zmiany przeprowadzone w 
jego wnętrzu podczas prac konserwatorskich w 1996 r. Oprać, autor 
na podstawie relacji P. Pietrusińskiego

23. Vertical cross section ofthe statuie, illustrating changes conducted 
in its interior during consewation in 1996. Prep.: aut hor upon the 
basis o f  a report by P. Pietrusiński

w 1855 r. zastępując je fontanną. Gdy po 306 latach 
zrekonstruowano trójstopniową krepidomę, przetrwa
ła ona zaledwie 28 lat, tj. do 1977 r., kiedy to wzbo
gacono ją o dwa stopnie.

Konstrukcja. W 1887 r. zastąpiono pierwotną kon
strukcję pomnika, składającą się z muru ceglanego 
i przymocowanej do niego za pomocą żelaznych kla
mer i bolców okładziny z wapienia dębnickiego i zyg- 
muntówki, monolitami granitowymi, które miały za
pewnić kolumnie trwałość na lata. Konstrukcja ta zo
stała wzmocniona w 1949 r. przez ustawienie żelbeto
wego fundamentu pomnika na palach systemu „Ray
monda”.

Rzeźba. Zrekonstruowane w 1949 r. orły i girlandy 
na gzymsie piedestału nie są wiernym odtworzeniem 
pierwotnych elementów, mimo że znane były ich pier
wowzory. Są za duże, wyraźnie odbiegają od estetyki 
wazowskiej.

Kolorystyka. Nie zadbano o utrzymanie ważnego 
waloru kolumny, czyli jej kolorystyki. Pomnik zachwy
cał kontrastami czerni, czerwieni, złoceń i naturalnej 
barwy brązów. Pierwszą poważną redukcją koloru była 
przebudowa 1887 r., gdy czarny wapień dębnicki za

stąpiono ciemnoszarym granitem z Mauthausen, 
a czerwień wzorzystej zygmuntówki różowym grani
tem z Baveno. Usunięto również resztki złoceń paty
nując brązowe elementy pomnika na kolor zieleni an
tycznej. W ten sposób kontrasty czerni i czerwieni 
ze złotem zastąpiono kontrastem jasnego różu i ciem
nej szarości z zielenią. Dalsza redukcja barw miała 
miejsce w 1949 r. —  zastąpiono wówczas różowy 
trzon kolumny jasnoszarym granitem ze Strzegomia, 
a elementy brązowe pomnika pokryto sztuczną czarną 
patyną. Odbudowując piedestał pomnika w jasnosza
rym granicie strzegomskim całkowicie zmieniono pier
wotne zamierzenie twórców, którzy brązowe płyty ze

24. Nazwy poszczególnych elementów kolumny Zygmunta III na 
podstawie ]. B. Michałowski, „Formy klasyczne w architekturze”, 
'Warszawa 1952. Oprać, autor, rys. I. Lipska-Lesiak

24. Names o f  particular elements o f  the Zygmunt III column upon 
the basis o f  J. B. Michałowski, Formy klasyczne w architekturze 
(Classical Forms in Architecture), Warszawa 1952, Prep.: aut hor, 
drawing: I. Lipska-Lesiak
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złoconymi napisami otoczyli czarną ramą piedestału. 
W 1949 r. czarno patynowane płyty otoczono jasnym 
granitem. Kontrast ciemnej szarości, różu i zieleni zo
stał zastąpiony kontrastem dwóch odcieni szarości — 
ciemnego granitu z Mauthausen i jasnego ze Strzego
mia —  z czernią metalowych elementów i sjenitowych 
schodów65.

Wszystkie powyżej przedstawione zastrzeżenia 
i uwagi krytyczne nie zmieniają faktu, iż kolumna Zyg
munta III Wazy pozostaje najstarszym i najpiękniej
szym pomnikiem Warszawy, uznawanym za symbol 
stolicy. Niezwykłość kolumny uprawnia i zobowiązuje 
nas do wyjątkowego jej traktowania i wyjątkowej opie
ki. Tymczasem brak przemyślanego, długofalowego

programu powoduje, że prace konserwatorskie wokół 
pomnika są nieskoordynowane i niekompletne66. Aby 
uniknąć takich „potknięć” w przyszłości, wydaje się 
konieczne stworzenie odpowiedzialnej i kompetentnej 
komisji, która mogłaby opracować docelowy program 
odnowy i przywrócenia do świetności kolumny Zyg
munta, na podstawie którego można byłoby sporządzić 
szczegółowe programy architektoniczno-konserwa- 
torskie pozwalające na określenie kosztów przyszłych 
prac. Ma to istotne znaczenie, ponieważ obecnie poza 
środkami z budżetu miejskiego można liczyć na hoj
ność prywatnych sponsorów zainteresowanych pomo
cą w ratowaniu wybitnych dzieł.

65. Problem kolorystyki obiektów zabytkowych wydaje mi się naj
większym niedostatkiem w konserwacji zabytków. Nawet gdy ist
nieją dowody archiwalne lub badania laboratoryjne konserwatorzy 
boją się podjąć odpowiedzialność za decyzję przywrócenia zabytkom 
ich pierwotnej kolorystyki.
66. W 1994 r. nie pomyślano o działaniach zabezpieczających pomnik

przed dewastacją (np. powrót do słupków z łańcuchami). Podczas 
konserwacji w 1996 r., mimo zangażowania wielkich środków fi
nansowych i technicznych (olbrzymie rusztowanie, zdjęcie posągu), 
nie rozważono możliwości odtworzenia pierwotnego cokołu z wo
lutami z czerwonego granitu zamiast mozolnego naprawiania coko
łu dziewiętnastowiecznego.

The Zygmunt Column — Its Transformations and Restorations

The column of Zygmunt III Vasa, erected in Warsaw in 
1644, is the oldest and most magnificent secular historical 
monument in the Capital. In the course of over 350 years it 
was subjected to numerous conservation, restoration, and 
reconstruction undertakings. The author recalls and places 
in order consecutive conservation work upon the basis of 
unpublished and heretofore scattered documents, presenting 
the changes to which the monument was subjected in par- 
ticular eras. The contemporary form of the column is a 
conglomerate of numerous elements which came into being

in assorted periods of time. From the architectonic point of 
view it remains rather faithful to the original, less so as 
regards the sculpture, while its colour differs completely. The 
enclosed colour piąte illustrates the gradual reduction of 
colour from contrasting blacks, reds, browns and gold, char- 
acteristic for the Vasa era, to contrasts between three shades 
of grey and brown. Owing to the fact that the most recent 
conservation was limited to protection and reinforcement, 
the author postulates an extensive conservation programme 
aiming at restoring the Baroąue naturę of the object.
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Jerzy Szalygin

ZABYTKOWE UKŁADY OSADNICZE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 
STOŁECZNEGO I ICH OCHRONA

Osadnictwo wiejskie na terenie województwa sto
łecznego do tej pory nie jest należycie chronione. 
W latach 70. i 80. powstało wprawdzie kilka opraco
wań poświęconych ochronie architektury ludowej1, 
nie rozpatrywano jednak jej zasobów w kontekście 
ochrony wsi jako całości. Na zagadnienie zachowania 
osadnictwa wiejskiego patrzono przez pryzmat ochro
ny konkretnych obiektów czy zespołów obiektów — 
brak było zainteresowania całymi osiedlami wiejskimi 
czy zespołami osiedli (konkretnym systemem lokowa
nia zagród względem drogi, stron świata, rozłogów pól 
itp.). Jedynie przy okazji organizowania Parku Etno
graficznego w Granicy k. Kampinosu w trakcie prac 
projektowych przebadano pod kątem typologicznym 
wsie puszczańskie, których przykłady zamierzano od
wzorować w skansenie. Niestety, realizacja tego zamie
rzenia nie powiodła się zarówno ze względów finan
sowo-organizacyjnych, jak i czysto merytorycznych — 
tak długo prowadzono prace przygotowawcze, że naj
cenniejsze obiekty architektury ludowej przewidywane 
do przeniesienia uległy zniszczeniu.

Obecnie punkt ciężkości działań konserwatorskich 
przesunął sią na ochronę nie poszczególnych obiektów, 
lecz zespołów wiejskich. Nie znaczy to, że na terenie 
województwa nie ma pojedynczych obiektów godnych 
zachowania. Na pewno jednak nie stanowią one przy
kładów większych zespołów dawnej zabudowy wiej
skiej charakterystycznej dla niewielkiego terenu, jak to 
miało miejsce w przypadku Puszczy Kampinoskiej.

Przed służbą konserwatorską stanęła konieczność 
ochrony i zachowania najcenniejszych, a jednocześnie 
najbardziej reprezentatywnych wsi województwa, po
wstałych w różnych okresach historycznych. U pod
staw tych działań leży świadomość postępującego 
w wyjątkowo szybkim tempie procesu niszczenia ich 
tradycyjnego oblicza. Każdy rok powoduje nieodwra
calne zmiany w wyglądzie osad —  ich rozplanowaniu, 
usytuowaniu, składzie budynków, rozłogach pól itp. 
(zmiany takie zaszły np. we wsiach Bliznę Jasieńskie 
i Bliznę Łaszczyńskie leżących na przedmieściach War
szawy). Zniszczeniu ulega tradycyjny system lokowa
nia wsi —  zarówno tych powstałych wcześniej, w okre
sie feudalnym, jak i założonych czy regulowanych póź
niej. Oczywiście nie można postulować zachowania 
w niezmienionej postaci tego wszystkiego, co powsta
ło dawniej. Byłoby to przeciwne postępowi i dążeniom 
do ekonomiczno-socjalnej przebudowy wsi. Jednak

w tej pogoni za nowoczesnością niszczy się niejedno
krotnie liczne świadectwa ciągłości historycznej i kul
turowej naszych ziem.

Działalność w zakresie rozeznania, zabezpieczenia 
i ochrony osadnictwa wiejskiego w poszczególnych re
gionach Polski nie jest jednakowa. Można podać przy
kład dobrego rozwiązania zmierzającego do zachowa
nia przykładów tradycyjnego osadnictwa wiejskiego na 
terenie Mazowsza. Dla potrzeb Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków w Łomży opracowano typologię 
tradycyjnych osad wiejskich występujących na terenie 
województwa, które mają być objęte ochroną. Na war
tości tradycyjnych zespołów wiejskich zwrócono też 
uwagę przy tworzeniu systemu Obszarów Chronio
nych na terenie województwa warszawskiego. Rów
nież koncepcja ochrony wartości kulturowych w ra
mach planu rozwoju obszaru metropolitalnego War
szawy wychodzi naprzeciw takim, do tej pory nie 
praktykowanym, rozwiązaniom.

W opracowaniu niniejszym przedstawiona zostanie 
koncepcja ochrony najbardziej reprezentatywnych 
i najlepiej zachowanych wsi i zespołów wsi na terenie 
województwa stołecznego, wraz z wytycznymi po
mocnymi w stworzeniu programu takiej ochrony.

Na obszarze tym wyróżnić można dwa zespoły osad
nictwa wiejskiego, pochodzące z różnych okresów hi
storycznych, które na tyle odróżniają się od wsi ota
czających, że możemy mówić o pewnej specyfice osad
niczej na danym terenie; są to:

1. wsie ulicówki i rzędówki leżące w otulinie Kam
pinoskiego Parku Narodowego, m.in. wzdłuż tzw. 
Traktu Królewskiego prowadzącego z Warszawy do 
Żelazowej Woli;

2. wsie „olęderskie” leżące wzdłuż koryta Wisły, 
w najlepszym stanie zachowane na obszarze między 
Sladowem a Nowym Dworem Mazowieckim, po po
łudniowej scronie rzeki.

Obok nich występują również pojedyncze wsie re
prezentujące różne typy osad powstałych w różnych 
okresach, zachowane w takim stopniu, że można od
czytać zarówno ich pierwotny układ, jak i kolejne na
warstwienia wynikające z komasacji czy parcelacji 
gruntów. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że 
większość wsi w woj. warszawskim uległa w okresie 
od końca X IX  do początku X X  w. takim zmianom 
(parcelacje i komasacje), że niejednokrotnie bez da
nych archiwalnych niemożliwe jest określenie pierwot-

1. Por. m.in. A. Oleszczuk, Charakterystyka budownictwa tradycyj- 2. K. Heymanowski, Dzieje Puszczy Kampinoskiej do poi. XIX w.,
nego woj. warszawskiego, cz. 1-2, Warszawa 1985, mpis w zbiorach „Sylwan”, R. CX, 1966, nr 2.
PSOZ w Warszawie.
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1. Nowy Secymin — rzędówka „olęderska” usytuowana w pobliżu walu przeciwpowodziowego. Siedliska usytuowane na sztucznie usypanych 
wzniesieniach, gęsto obsadzone drzewami i krzewami, które miały za zadanie zatrzymywać kry lodowe podczas wylewów rzeki. Dom sytuowano 
we wschodniej części zagrody, częścią gospodarczą ku zachodowi (z biegiem nurtu rzeki). Przepływająca woda wymywała nieczystości z obory 
na zewnątrz. Wszystkie fot. J. Szałygin

2. Nowy Secymin — „Dutch” row ofhouses situated near an anti-flood mound. Settlements are situated on artificial mounds, thickly onergrown 
with trees and bushes whose task was to halt the ice flows during floods. The house was situated in the eastern part o f  the farmstead, with the 
farm buildings facing the West (with the current o f  the rwer). The flowing water removed waste from the barn. Ali photos: J. Szałygin

nego stanu osadnictwa na danym terenie. Tym bardziej 
że osadnictwo to podlega przecież dalszym zmianom. 
Dlatego też koncepcja ochrony najbardziej reprezen
tatywnych i najlepiej zachowanych wsi i zespołów wsi 
terenu województwa stołecznego musi uwzględniać 
owe zmiany, szczególnie jeśli chodzi o zasób architek
tury oraz lokalizację domów względem traktów komu
nikacyjnych oraz ich system drożny, rozlokowanie 
i formę działek siedliskowych a także otoczenie wsi 
(system wodny, sztuczne nasadzenia itp.).

Rys historyczny

1. Wsie leżące w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego

Pierwsze osady na terenie Puszczy Kampinoskiej 
istniały już w X I w.3, początkowo wyłącznie na jej 
obrzeżach. Nastawione były zarówno na gospodarcze 
wykorzystanie lasu jak i uprawę roli. Przed rokiem 
1377 została założona osada targowa zwana Kapino- 
sem (była wsią parafialną). W 1414 r. otrzymała ona 
prawa miejskie, które utraciła dopiero w połowie X IX  
wieku. W tym samym okresie lokowana była wieś 
Wiejca, która płaciła dziesięcinę do kościoła w Bro

chowie. Równie wcześnie założona została wieś Rybi- 
twa, która początkowo była osadą służebną, zamie
szkaną przez paru rybaków i ogrodników.

Najstarsze dokumenty dotyczące osad puszczań
skich pochodzą z 1489 roku. Wymienione są w nich: 
Capinos (Kampinos), Yyeczcza (Wiejca), Vylkow (Wil
ków), Gluszk (Głusk), Rybythwa (Rybitwa) i Volya 
(Wola). Nazwy tych miejscowości, z pominięciem Wo
li, a dodaniem Małejwsi i Grochali, powtórzone zosta
ły w dokumentach z 1496 roku. W lustracjach woje
wództwa rawskiego4 z lat 1564 i 1570 w części doty
czącej puszczy wymienione zostały wsie leżące w po
bliżu jej południowych krańców: Nowa Wieś, Kampi
nos i Wiejca oraz w pobliżu Wisły: Mała Wieś, Gro- 
chale, Wilków, Głusk, Sowia Wola. W lustracji woj. 
mazowieckiego za lata 1 617-16205, na ziemiach leżą
cych w granicach starostwa zakroczymskiego wymie
niono wieś Kazom (Kazuń), którą tworzyły 44 włóki 
ziemi (w tym trzy sołtysie) oraz folwark. Dzierżawa 
kampinoska znajdująca się w posiadaniu królowej 
Ludwiki Marii Gonzagi została uwzględniona w lu
stracji przeprowadzonej w 1661 roku6. Tworzyły ją 
wsie: Kapinos, Wieycza, Wilków, Mała Wieś, Głusk, 
Sowia Wola, Grochale.

3. K. Heymanowski, Rozwój sieci osadniczej w dobrach kampino
skich od poi. XVdo poi. XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Mate
rialnej”, R. XVIII, 1969, nr 3.
4. Lustracja woj. rawskiego 1564 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, War
szawa 1959.

5. Lustracja woj. mazowieckiego 1617-1620, wyd. A. Wawrzyń- 
czak, Wrocław 1968.
6. Lustracja woj. rawskiego XVII w., wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 
1965.
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Osadnictwo, rozlokowane początkowo na obrze
żach puszczy, rozwinęło się na tyle, że objęło swym 
zasięgiem wszystkie możliwe do zagospodarowania 
tereny. Kampinos i Wiejca już w XV  w. osiągnęły mak
symalny stan posiadania ziemi. Od północy graniczyły 
one z puszczą, od południa z majątkami prywatnymi. 
Grunty te w miarę wzrostu zaludnienia ulegały postę
pującemu rozdrobnieniu. Również osady leżące po 
północnej stronie puszczy miały ograniczony zasięg, 
lecz w tym wypadku rozrastanie się ich areałów unie
możliwiała Wisła, a także majątki szlacheckie: Secymi- 
nek, Gniewniewice, Małocice i Czeczotki.

W XVII w. na skutek licznych wojen wiele wsi ule
gło zniszczeniu, a tym samym znacznie zmniejszył się 
odsetek uprawianych gruntów (m.in. w Kampinosie 
na 9,5 włóki —  4 pozostawały puste, w Wiejcy na 21,5 
włóki — 11,5 było pustych)7.

W poł. XVIII w. na obszarze Puszczy Kampinoskiej, 
w celu zintensyfikowania jej gospodarczego wykorzy
stania zaczęto zakładać nowe punkty osiedleńcze, tzw. 
„budy”, dla robotników sezonowych (budników) za
trudnionych przy eksploatacji lasu. Z czasem prze
kształcały się w osady stałe, w których mieszkańcy za
częli się trudnić również uprawą roli i hodowlą zwie
rząt. Powstałe w ten sposób grunty orne i łąki (bydło 
i konie nadal pasano w lasach) nie przekraczały wów
czas paruset hektarów. O małej skali tego zjawiska 
może świadczyć fakt, że w 1765 r. na terenie dóbr 
kampinoskich mieszkały 282 osoby8.

Obszar Puszczy Kampinoskiej począł zmniejszać się 
dopiero w końcu XVIII wieku. Właśnie w tym czasie 
powstało na nim 19 osad (oraz dwa folwarki — 
w Wiejcy i Rybitwie), z których jedynie część była lo
kowana jako wsie, część zaś rozwinęła się ze wspo
mnianych „bud” dzięki poszerzeniu gruntów upraw
nych o zmeliorowane tereny. Początek robót meliora
cyjnych, m.in. w okolicy „budy” Grabina, nastąpił 
w końcu XVIII w., w większym już zakresie wykony
wano je w 1 połowie X IX  w. i kontynuowano w la
tach następnych.

Do czasów oczynszowania wsi w 1821 r. zmiany 
w sieci osadniczej były niewielkie —  podczas okupacji 
pruskiej i za czasów Księstwa Warszawskiego powstały 
tylko dwie wioski. Właściwy rozwój sieci osadniczej, 
takiej, jaka istnieje do chwili obecnej, nastąpił w 2 po
łowie X IX  wieku.

Nowe osady i wsie powstawały w miejscach długo
trwałej eksploatacji drewna w tych strefach puszczy, 
które były usytuowane w pobliżu dróg transporto
wych, zwłaszcza Wisły. Właścicielom tych gruntów 
zależało na dalszym ich wykorzystaniu, tym razem 
również rolniczym. Tym właśnie tłumaczyć należy lo
kalizację wsi wokół i w centrum puszczy oraz napływ

7. Tamże.
8. Z. Skiełczyński, Z dziejów osadnictwa budniczego w Puszczy
kampinoskiej w XVIII w., mpis u autora.

osadników „olęderskich” sprowadzanych na tereny 
leżące bezpośrednio nad Wisłą, które do momentu ich 
przybycia były rolniczo nie wykorzystane.

Układy ruralistyczne ukształtowane zostały osta
tecznie w początku X X  w. przez parcelację gruntów. 
Właściciele majątków ziemskich dzielili lasy i łąki. No
wo powstające osiedla brały swe nazwy najczęściej od 
nazwisk właścicieli: Bromierzyk od Bromierskich, La- 
socin od Lasockich itp. W chwili obecnej liczba wsi 
stale się zmniejsza na skutek wykupów i zalesiana 
gruntów Kampinoskiego Parku Narodowego.

2. Wsie „olęderskie”

Za pierwszą w województwie stołecznym należy 
uznać próbę osiedlenia się „olędrów” na tzw. Kępie 
Kosku (nazywanej w tym czasie Kaczą, później Saską) 
w 1628 roku9. Akt lokacyjny wpisany do księg radziec
kich pod datą 4 kwietnia 1628 roku został zatwierdzo
ny przez króla Jana Kazimierza 10 grudnia 1650 roku. 
Jak podaje A. Wejnert, władze miasta zezwoliły im na 
osiedlenie się na okres 40 lat. Zobowiązano ich do 
corocznego płacenia czynszu w wysokości 24 groszy 
z morgi. Okres wolnizny ustalony został na 5 lat10. 
Bytność ich podobno nie trwała długo (choć z map 
Warszawy sporządzanych na początku X IX  w. wynika, 
że wówczas jeszcze tam funkcjonowali), gdyż opuścili

2. Kampinos — wieś ulicowa usytuowana w linii wschód-zachód, 
z zagrodami po obu stronach szosy. Widoczne siedliska odsunięte od  
szosy powstały współcześnie

2. Kampinos — Street village situated along tbe East-West linę, witb 
buildings on both sides o fthe road. Yisible buildings further from the 
road are contemporary

oni Saską Kępę na skutek zbyt dużego ograniczenia ich 
praw przez Radę Miejską Warszawy. Niestety do dnia 
dzisiejszego po osadnikach tych nie pozostały żadne 
ślady.

Następną udaną próbę sprowadzenia Holendrów 
podjął w 1645 r. Hieronim Radziejowski, któremu

9. Z. Kaczmarczyk, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, 
Poznań 1925.
10. A. Wejnert, Opis historyczny trzech kęp na Wiśle pod Warszawą, 
Warszawa 1850.
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przyznany został przywilej zezwalający na ich osadze
nie we wsiach królewskich ziemi sochaczewskiej: Ba
ranowie, Jaktorowie, Kaskach i Szczawinku.

Do XVIII w. tereny nadwiślańskie, zagrożone wyle
wami rzeki, były słabo zasiedlone. Między Wisłą a pu
szczą leżały jedynie wsie: Secymin, Wilków, Gniewnie- 
wice, Głusk, Grochale i Kazuń. W 2 połowie XVIII w. 
na obszary te dotarło osadnictwo holenderskie. Przy
kładem umowy z Holendrami na wykarczowanie lasu 
w celu założenia kolonii nad rzeką jest umowa z dnia 
1 lipca 1764 r. zawarta między Janem Augustem 
Hilzenem, wojewodą mińskim, dzierżawcą dóbr Ka
zuń, a przedstawicielami osadników11, uzupełniona 
w 1773 roku12. Na jej mocy koloniści zostali na 7 lat 
zwolnieni z płacenia czynszu z gruntów przeznaczo
nych do wykarczowania, nieodpłatnie otrzymali drew
no na postawienie zabudowań mieszkalnych i gospo
darczych, opał i grodzenie zagród. Mogli również za 
odpowiednią opłatą ustalaną każdorazowo przez wła
ściciela gruntów sprzedawać w Warszawie drewno 
z wykarczowanego terenu oraz węgiel drzewny wypa
lony z drzew. Następni przybysze osadzeni zostali 
w Kazuniu w latach 1773 i 1786.

3. Wiejca — tradycyjna zagroda we wsi ulicowej z domem ulokowa
nym kalenicą do szosy, w jej bezpośredniej bliskości

3. Wiejca —  traditional farmstead in a Street village with the house 
roof ridge facing the road, in its immediate proximity

Kolejną wsią powstałą na tym prawie jest Wilków. 
Stanisław August w dniu 5 lutego 1778 r. potwierdza 
założenia „kontraktu emfiteutycznego na zarosłe we 
wsi Wilkowie uczciwym Holendrom wyżej wyrażonym 
przez urodzonego Gutakowskiego, starosty kampinow- 
skiego danego 13. Wspomina o nich również lustracja 
z 1789 roku14.

Czas założenia pozostałych wsi „olęderskich” na 
terenie między Kazuniem a Sladowem można określić 
już tylko w przybliżeniu. Prawodpodobnie w końcu 
XVIII w. powstała osada „olęderska” w Sladowie, po

i ł .  Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi Grodzkie Zakroczym
skie, nr 120, f. 80 r.
12. Tamże, nr 81, f. 216.

zostałe (np. Secymin n. Wisłą) w 1 połowie X IX  w., 
ponieważ od kongresu wiedeńskiego zauważa się 
zwiększony napływ osadników niemieckich na tereny 
Królestwa Polskiego. Już w 1816 r. władze Królestwa 
wydały pozwolenie na osiedlanie się „pożytecznych 
cudzoziemców”, a powodem tego było wyniszczenie 
kraju po wojnach napoleońskich. Osadnictwo to na
brało znaczenia po powstaniu styczniowym i uwła
szczeniu chłopów, kiedy z jednej strony duże gospo
darstwa przeżywały kryzys, a z drugiej nastawione an
typolsko władze carskie popierały osadnictwo nie
mieckie.

Kolonizacja holenderska była kolonizacją w zupeł
ności rolniczą. Ukształtowanie terenu, na którym lo
kowano osady, charakter i wydajność gleby, były czyn
nikami determinującymi w dużej mierze specyficzne 
formy osadnictwa i kulturę rolną Holendrów. Załama
nie się gospodarki holenderskiej nastąpiło po 1945 r., 
kiedy to osadnicy opuścili zasiedlane przez siebie tere
ny. Ich miejsce zajęła najczęściej ludność pochodząca 
głównie z terenów sąsiednich oraz z głębi puszczy. 
W latach 1948-1950  wzdłuż Wisły usypano wysoki 
wał przeciwpowodziowy, który wprawdzie zabezpie
czył wsie przed zalewaniem, ale przyczynił się do upad
ku gospodarki sadowniczej, za czasów „olędrów” wy
soko rozwiniętej (zaopatrywała w dużym stopniu ry
nek warszawski).

3. Pozostałe wsie

Inne wsie na terenie województwa stołecznego nie 
stanowią już zespołów —  występują pojedynczo. Na 
tle całej struktury osadniczej charakteryzują się do
brym stanem zachowania tradycyjnego układu i jego 
czytelnością. Mają też niejednokrotnie bogatą historię, 
której znajomość pozwala na prześledzenie wszystkich 
etapów kształtujących układ osadniczy. Godne zacho
wania są przede wszystkim wsie położone nad Wkrą 
(Goławice I i II, Pomiechowo, Szczypiorno) oraz osa
da pierwotnie leżąca na skraju Puszczy Jaktorowskiej, 
dziś typowo rolnicza — Izdebno Kościelne.

Izdebno Kościelne było jedną z leśnych osad zało
żonych nad rzeką Tuczną, zamieszkanych przez osad
ników, których początkowo jedynym obowiązkiem by
ło dbanie o siano na zimę dla turów i trzymanie dla 
nich otwartych przerębli na rzece. Dzisiaj wszystkie 
one przemieniły się w rolnicze wsie —  jedynie brak 
ustalonej drogi przez tę okolicę przypomina o dawnej 
historii. W 1880 r. wieś Izdebno liczyła około 2000 
morgów (w tym grunty dworskie, włościańskie, podu
chowne i kościelne).

Parafia izdebińska powstała w 1777 r. na skutek 
wydzielenia z dwóch sąsiednich parafii: Kaski i Gro
dzisk. Budowę do tej pory istniejącego drewnianego 
kościoła rozpoczęto w 1772 r., ukończono ją w roku

13. Tamże, Sigillata 34, f. 88 r.
14. Lustracja woj. rawskiego 1789, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 
1971.
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1779. Około połowy X IX  w. w Izdebnie postała pier
wsza w Królestwie fabryka cukru założona przez ba
rona Galicheta. Na terenie dawnej wsi Izdebno w koń
cu X IX  w. były następujące jednostki gospodarcze: 
folwark o powierzchni 800 morgów z 10 murowany
mi i 7 drewnianymi budynkami, osada młynarska 
Zdżary z wiatrakiem i 45 mogrami gruntu, probostwo 
z 6 morgami, wieś Izdebno licząca w chwili uwłaszcze
nia 36 osad na obszarze 966 morgów oraz kolonia 
Małe Izdebno (zwane Wzdzieruch), urządzona na 
gruntach pokościelnych, z 10 rolnikami na 48 mor
gach. Właścicielami dóbr byli kolejno Galichet, Feliks 
hr. Łubieński, Stanisław Kronenberg (od 1865), 
J. K. Plebański (od 1866). W północnej części wsi 
znajduje się klasy cysty czny zespół dworski z parkiem 
(obecnie Dom Starców).

Wsie położone nad Wkrą (gm. Pomiechówek) są 
przykładem najwcześniejszego osadnictwa samorod
nego, lokowanego nad ciekami wodnymi, stanowiący
mi ówcześnie podstawowy środek komunikacji.

Wyróżnią się wśród nich Pomiechowo, które wy
mienione było już w 1161 r. w akcie uposażenia przez 
Bolesława Kędzierzawego klasztoru w Czerwińsku

4. Brochów — współczesny zagroda we wsi ulicówce, dobrze wpisana 
w tradycyjne założenie

4. Brochów — contemporary farmstead in a Street village, well 
composed into the traditional premise

oraz akcie legata Opizona z 1254 roku. Wieś ta, zni
szczona w 1806 r., pod koniec X IX  w. należała do 
zamożniejszych w kraju, dzięki dogodnemu położeniu 
przy drodze wodnej z Krakowa do Gdańska. W 1890 r. 
w gminie było 456 domów i 4480 mieszkańców. Na 
jej terenie usytuowane były: kościół, cerkiew prawo
sławna, ewangelicki dom modlitwy, urząd leśny, urząd 
gminy, sąd gminny, fabryka zapałek, stacja kolejowa, 
fabryka odlewów żelaza, dwie cegielnie, młyn wodny, 
pięć wiatraków, sześć szkół i jedenaście karczem.

Na uwagę zasługują również wsie położone powyżej 
Pomiechowa, usytuowane wzdłuż koryta rzeki, a mia
nowicie Goławice I i II oraz Szczypiorno, które 
w 1839 r. zasiedlone zostało w związku z budową 
twierdzy Modlin przez osadników pochodzących z gu
berni pskowskiej. W 1883 r. stanowili oni połowę

mieszkańców wsi. Wieś Goławice jest o tyle ważna, że 
na jej terenie bardzo czytelny jest pierwotny układ 
drożny pochodzący z czasów założenia osady, biegnący 
wzdłuż koryta rzeki. Nie jest on zatarty przez drogę 
obecnie wytyczoną równolegle do starego traktu.

Proponowane do ochrony wsie reprezentują zarów
no osady zakładane —  ulicówkę (w tym placowo-uli- 
cową, folwarczną), rzędówkę (w tym „olęderską”), ko
lonijną, jak i samorodne — widlicę i wielodrożnicę. 
Specyficzne cechy tych układów ruralistycznych wy
stępujących na terenie województwa zostały opisane 
poniżej.

1. Ulicówka (Brochów, Izdebno Kościelne, Kazuń 
Majdany, Leoncin, Lipków, Szczypiorno, Tułowice, 
Wiejca).

Wieś złożona z dwu szeregów zwarcie stojących do
mów, tworzących wraz z zabudowaniami i ogrodami 
regularny prostokąt; pochodzi z komasacji gruntów 
w XVI W., tzw. pomiary włócznej. Droga będąca głów
ną arterią komunikacyjną przebiega przez środek wsi, 
najczęściej w prostej linii. Po obu jej stronach usytuo
wane są zagrody położone na wąskich działkach sied
liskowych, na planie prostokąta, przylegających do 
drogi krótszym bokiem.

We wsi placowo-ulicowej na jednym z krańców osa
dy droga rozwidla się tworząc mały placyk (najczęściej 
w pobliżu dominanty krajobrazowej, np. kościoła), 
wokół którego rozmieszczone są również zagrody.

W ulicówce połączonej z folwarkiem wieś złożona 
jest z dwóch części: wsi i folwarku. Połączenie to może 
odbywać się poprzez pobudowanie folwarku przy 
głównej drodze biegnącej przez wieś lub poprzez takie 
jego usytuowanie, że połączony jest z główną drogą 
traktem dojazdowym.

Na działce siedliskowej od strony drogi, w jej bez
pośredniej bliskości (2-4  m) znajduje się ogród wa- 
rzywno-kwiatowy oraz niskie krzewy. Za nim usytuo
wany jest budynek mieszkalny, stojący kalenicą lub 
szczytem do drogi (w odległości 4 -6  m od niej). Pros
topadle do niego, wzdłuż jednego z dłuższych boków 
działki (lub wzdłuż obu długich boków) zlokalizowane 
są zabudowania gospodarcze —  szopy, obora, kurnik, 
piwnica itp. Całość zagrody zamyka stojąca naprzeciw 
domu stodoła. W centralnej części działki, w pobliżu 
domu, znajduje się studnia. Całe gospodarstwo oto
czone jest sztachetowym płotem (obecnie najczęściej 
z siatki).

Budynki znajdujące się w zagrodzie są jednokon
dygnacyjne, posadowione na niskim fundamencie, na
kryte wysokimi dwuspadowymi lub naczółkowymi da
chami, krytymi dawniej strzechą, obecnie dachówką, 
eternitem, papą.

Ulicówka, w zasadzie krótka, przybiera nieraz przez 
zrośnięcie się oddzielnych wsi postać nieprzerwanego

Typologia wsi
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szeregu dochodzącego do kilkunastu kilometórw dłu
gości.

2. Rzędówka (Gniewniewice Folwarczne, Gniew- 
niewice Nowe, Gniewniewice Stare, Kazuń Bielany, 
Kazuń Polski, Secymin Nowy, Secymin Polski, Secymi- 
nek, Śladów Nadwiślański, Wilków n. Wisłą).

Jest to wieś, której zagrody stoją po jednej lub po 
obu stronach drogi, w pewnej odległości od siebie. 
Droga, będąca główną arterią komunikacyjną, przebie
ga przez środek wsi, najczęściej w prostej linii. Po obu 
jej stronach regularnie usytuowane są zagrody na pla
nie kwadratu (rzadziej prostokąta), położone najczę
ściej w centrum szerokich działek siedliskowych.

Rozplanowanie działek, formy architektoniczne bu
dynków są identyczne jak w poprzednim typie wsi.

Długość wsi wynosi od 1,5 do kilku kilometrów. 
Jest to typ osiedla dostosowany do komasacji, łączący 
w sobie wygodę mieszkania zbiorowego z korzyściami 
wynikającymi z umieszczenia siedliska w środku pól.

Odmianą tej wsi jest rzędówka holenderska (wsie 
od Nowej Małej Wsi, poprzez Gniewniewice Stare 
i Nowe, Wilków n. Wisłą, Secymin Nowy, Kromnów 
Polski, do Śladowa). Osadnictwo prowadzone było 
w ten sposób, że grunty dzielone były na wąskie pasy, 
na końcu których budowano wieś. Każdy z osadników 
otrzymywał w niej jedną smugę gruntu prostopadłą do 
rzeki. Domy i zabudowania gospodarcze stawiane były 
na końcu smug, wzdłuż których, w celu ich połączenia, 
wytyczano drogę biegnącą nierzadko wałem przeciw
powodziowym. Gospodarstwa holenderskie były duże 
—  powierzchnia ich wynosiła od 1,5 do 2 łanów. 
Jednostką miary była huba równa 30 morgom. Czynsz 
płacono zwykle od huby.

Charakterystyczną cechą tych wsi były również: 
rowy i stawy melioracyjne (wykonywane w celu osu
szenia gruntów), wały przeciwpowodziowe (mające 
zatrzymywać okresowe wylewy wód), sztucznie usypa
ne wzgórki (na których lokowano gospodarstwa) oraz 
liczne sztuczne nasadzenia drzew i krzewów, mające 
zarówno osuszać teren, jak i zabezpieczać przed głów
ną falą powodziową (na wypadek przerwania wału). 
Wszystkie te elementy krajobrazu wsi holenderskiej są 
spotykane na interesującym nas obszarze.

Dla wsi holenderskich charakterystyczne są trzy ty
py zabudowań działki siedliskowej: fryzyjski, niemiec
ki i polski
— typ fryzyjski —  zagrodę stanowi wielki dom, zawie

rający pod wspólnym dachem wszystkie budynki 
stykające się ze sobą pod różnymi kątami.

— typ niemiecki — zagroda ma kształt rzędówki, tzn. 
wszystkie budynki najdują się w jednej lini pod 
wspólnym dachem.

— typ polski —  zagroda jest wielobudynkowa, na pla
nie prostokąta, budynki zaś ulokowane oddzielnie. 
We wszystkich tych typach zagroda otoczona jest 

z czterech stron płotem plecionym z wierzbowych ga
łęzi. Budynki ją tworzące są jednokondygnacyjne, po

sadowione na fundamencie kamiennym (dom często 
posiada podpiwniczenie), z wysokimi ścianami, nakry
te stromymi, wysokimi, dwuspadowymi dachami.

Rzędówka holenderska najczęściej przybiera rów
nież postać nieprzerwanego szeregu, dochodzącego do 
kilkunastu kilometrów.

5. Leoncin — duża wieś ulicowo-placowa założona w końcu XTV w. 
na prawie niemieckim. Domy usytuowane kalenicowo do głównej 
drogi, przy której na krańcu osady ulokowany jest kościół (przy 
prostokątnym placu). Przewaga zabudowy tradycyjnej, nową wpro
wadza się w sposób nie kolidujący ze starą

5. Leoncin — large sąuare-street nillage, founded at tbe end o f  the 
fourteenth century according to German law. The houses are situated 
with roofridges facing the main road, which ends with a church (next 
to a rectangular sąuare). The new deuelopment does not collide with 
the dominating traditional deuelopment.

3. Kolonijna (Kazuń Nowy)
Wieś tworzy szereg luźno rozmieszczonych gospo

darstw usytuowanych w miarę regularnie, w takich sa
mych od siebie odległościach, pośrodku gruntów 
uprawnych tworzących osadę. Poszczególne gospodar
stwa połączone są dojazdowymi drogami z głównym 
traktem biegnącym przez wieś (przez środek osady lub 
jej skraj).

Zagrody na planie prostokąta lub kwadratu są ulo
kowane w centrum pól uprawnych. Zabudowa ich ma 
charakter rozproszony — tworzy ją budynek mieszkal
ny, przy którym usytuowany jest wjazd do gospodar
stwa, naprzeciw niego, po drugiej stronie działki znaj
duje się stodoła, pozostałe budynki ulokowane są mię
dzy domem a stodołą, po obu stronach siedliska. 
W centralnej części działki usytuowana jest studnia. 
Całość gospodarstwa otacza sztachetowy płot (obecnie 
najczęściej z siatki). W bezpośrednim pobliżu domu 
wydzielano działkę pod uprawę warzyw i kwiatów, zą 
stodołą lokowano sad owocowy. Budynki znajdujące 
się w zagrodzę są jednokondygnacyjne, posadowione 
na niskim fundamencie, nakryte wysokimi dwuspado
wymi lub naczółkowymi dachami, krytymi dawniej 
strzechą, obecnie dachówką, eternitem, papą.

Charakterystycznym elementem krajobrazowym ta
kiej zagrody jest jej obsadzenie wysokimi drzewami.
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Wsie kolonijne osadnictwa „olęderskiego”, takie jak 
Kazuń Nowy, lokowane były najczęściej w celu wykar- 
czowania lasu oraz zagospodarowania nieużytków za
lewanych okresowo przez wody rzeki. Zazwyczaj wła
ściciel gruntów zezwalał osadnikom na wykarczowa- 
nie określonej wielkości terenu pod uprawę, a każdy 
kolonista samodzielnie wybierał sobie miejsce dogod
ne do karczunku.

4. Widlica (Goławice I, Pomiechowo)
Jest to forma przejściowa między wsią przydrożną 

(ulicówką starego typu wg Zaborskiego15) a wielodroż- 
nicą. Składa się najczęściej z dwu prawie równoległych 
ulic połączonych przecznicami w kształcie drabiny. 
Czasem przybierała kształt wideł. Po obu stronach 
dróg przylegających do nich krótszym bokiem, na wą
skich działkach siedliskowych usytuowane są zagrody.

Rozplanowanie i architektura są tu także identyczne 
jak w przypadkach poprzednich typów wsi —  ulicówki 
i rzędówki. Całość gospodarstwa otoczona jest szta
chetowym płotem lub ogrodzeniem z metalowej siatki 
(obecnie). Może ono graniczyć od strony stodoły z są
siednim gospodarstwem, położonym przy równoległej 
drodze.

Budynki znajdujące się w zagrodzie są jednokon
dygnacyjne, posadowione na niskim fundamencie, na
kryte wysokimi, dwuspadowymi lub naczókowymi da
chami.

Widlica, w zasadzie krótka i wąska —  przybiera 
nieraz formę bardziej rozbudowaną —  wsi szerokiej 
(w przypadku kształtu drabiny) lub długiej (w przy
padku kształtu wideł).

5. Wielodrożnica (Goławice II, Kampinos)
Zwana jest również niwową lub kupową. Istnieje

prawidłowość pomiędzy występowaniem lessu i wie- 
lodrożnicy oraz pojawianiem się jej wzdłuż dolin rzek 
i wzdłuż gór. Składa się najczęściej z kilku dróg pełnią
cych równorzędną funkcję komunikacyjną, łączących 
się nieregularnie, pod różnymi kątami. Na skutek tego 
zagrody ją tworzące rozlokowane są przeważnie na 
planie nieregularnym (szczególnie tam, gdzie stykają 
się drogi). Im dalej w kierunku obrzeży wsi, tym więcej 
można napotkać zagród na planie prostokąta czy 
kwadratu.

Działki siedliskowe rozplanowane są w sposób taki 
sam, jak w innych typach (ulicówka, rzędówka, widli
ca), takaż jest też architektura budynków.

Wnioski konserwatorskie

Wsie na terenie województwa stołecznego ulegają 
szczególnie szybkim przeobrażeniom przede wszyst
kim z powodu bliskości metropolii. Następuje przebu
dowa tradycyjnego układu wsi i działek siedliskowych, 
szczególnie w osadach położonych w pobliżu stolicy. 
Spowodowane jest to z jednej strony modą na osied
lanie się pod Warszawą, z drugiej strony niższymi ce
nami ziemi. Nie sformułowano do tej pory wytycznych

urbanistyczno-konserwatorskich takiego przekształca
nia osad założonych nierzadko kilkaset lat temu, które 
pozwoliłoby zachować tradycyjne oblicze wsi. Prze
kształcenia obecne, z punktu widzenia konserwator
skiego są niedopuszczalne —  w centrum starej zabu
dowy i tradycyjnych układów działek siedliskowych 
pojawiają się zupełnie wyobcowane z realiów histo
rycznych rozwiązania, właściwe dla zabudowy mało
miasteczkowej i miejskiej, które mają się nijak do tego, 
co spotykało się do tej pory na wsi.

Przeobrażenia dotyczą zarówno substancji budow
lanej (zwłaszcza domów), jak i formy działek siedlisko
wych. Intensywna, zwłaszcza w latach 80., ale również 
i obecnie, przebudowa wsi nie liczy się zupełnie z hi
storycznymi założeniami. Projekty nowo budowanych 
domów swą formą i bryłą, a także funkcją nie nawią
zują do tradycyjnych, wypraktykowanych przez wieki 
doświadczeń, przyzwyczajeń i licznych udogodnień, 
jakie niósł ze sobą tradycyjny dom. Nowe budynki 
mieszkalne nie są sytuowane na wyznaczonym do tego 
miejscu —  stoją w bezpośredniej bliskości starej cha
łupy albo przy jednym z dłuższych boków działki 
(w wypadku kiedy zagroda na planie prostokąta przy
tyka do drogi krótszym bokiem). Nie dość tego — 
nowy dom swoją wielkością, kubaturą (dwukondygna- 
cyjnością) przytłacza nie tylko starą chałupę, ale nawet 
budynki gospodarcze. Jego wysokie podpiwniczenie 
całkowicie deformuje bryłę, zaś piętro, a właściwie 
wysoki parter, sprawia wrażenie doklejonego na siłę 
do części przyziemnej. Całość najczęściej nakryta jest 
płaskim dachem czterospadowym lub wręcz pulpito
wym, który z tradycyjnym dwuspadowym o dużym 
nachyleniu nie ma nic wspólnego.

Nowe domy kolidują z tradycyjną zabudową wsi 
również przez ich złe usytuowanie względem drogi 
biegnącej przez osadę —  nie w bezpośredniej bliskości, 
lecz w oddaleniu od niej. Tym samym zachwiana zo
staje również forma zabudowy całej działki, gdzie bu
dynki sytuowane były w zabudowie rozproszonej, 
z czterech stron siedliska (odpowiednio: dom od ulicy, 
stodoła naprzeciwko niego po drugiej stronie działki, 
po obu ich bokach, z brzegu, pozostałe budynki gos
podarcze). Takie sytuowanie chałupy narusza w skali 
makro tradycyjną linię zabudowy wsi, wprowadza 
wrażenie przypadkowości i chaosu. Tymczasem w mo
mencie zakładania osady i późniejszego jej regulowa
nia chodziło o to, aby dany układ był czytelny i przej
rzysty zarówno dla użytkownika, jak i obserwatora.

Dotyczy to również współcześnie projektowanych 
i stawianych na wsi chałup, które dla wiejskiego uży
tkownika stanowią zupełnie obcy element, narzucony 
przez nie wykorzystujących historycznych doświad
czeń architektów. Twierdzenie to dobitnie potwierdza 
fakt nie użytkowania całości dwukondygnacyjnego do
mu (najczęściej obecnie stawianego na wsi), w którym 
pierwsze piętro, jeśli w ogóle pełni jakąś rolę, to naj
częściej reprezentacyjną, świadczy o tym, że właściciel

148



miał pieniądze na postawienie „kamienicy”. Natural
nie, są też obiekty, które rzeczywiście postawione zo
stały dla zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. trzy- 
pokoleniowej rodziny. Jednak i w tym wypadku dom 
swoją bryłą i kubaturą powinien nawiązywać do spra
wdzonych przez stulecia wzorów i funkcji. Fakt, że jest 
on obecnie obiektem piętrowym niezaprzeczalnie 
utrudnia obsługę gospodarstwa — bieganie po scho
dach nie sprzyja ekonomice działań, tak samo jak 
gospodarcze użytkowanie części pomieszczeń przyzie
mia nie przystosowanych do tego typu funkcji. Duże 
trudności sprawia również ogrzanie budynku, który 
wymaga o wiele większych nakładów finansowych na 
utrzymanie go w odpowiednim stanie.

Ochrona układów osadniczych nie powinna doty
czyć rozłogów pól. Wyjątkiem są wsie „olęderskie”, 
gdzie do chwili obecnej czytelne są układy pasów 
gruntów z miedzami obsadzonymi wierzbami i topo
lami, z rowami melioracyjnymi oraz biegnącymi pros
topadle do Wisły drogami dojazdowymi prowadzący
mi do poszczególnych siedlisk. W przypadku tych osad 
ważnym elementem je tworzącym są obecnie niwelo
wane lub pojmijane przy lokowaniu nowych budyn
ków sztucznie usypane wzniesienia-wzgórki, na któ
rych tradycyjnie lokowano chałupy, zabezpieczając je 
przed powodzią. Ma to miejsce przede wszystkim 
w Nowym Secyminie oraz Wilkowie n. Wisłą, gdzie 
część siedlisk sprzedawana jest przez właścicieli z prze
znaczeniem na działki rekreacyjne —  stare domy są 
rozbierane lub podpalane, wzgórki niwelowane, a no
we obiekty —  domki letniskowe — stawiane są na 
płaskim terenie, w oderwaniu od historycznych realiów.

Aby zapobiec dalszej dewastacji wsi należy opraco
wać szczegółowe wytyczne konserwatorskie, których 
podstawą mogą być uwagi zamieszczone poniżej:

1. Największe zagrożenia dla tradycyjnych układów 
osadniczych stanowią:

a) wprowadzanie nowej funkcji działek (letnisko
wej, przemysłowej itp.) szczególnie na terenach po

łożonych na północ i południe od Puszczy Kampi
noskiej;

b) wprowadzanie nowej zabudowy, w widoczny 
sposób kolidującej z tym, co się wcześniej budowało 
na wsi podwarszawskiej.

2. Dlatego też wprowadzanie nowej zabudowy 
w ramach tradycyjnych dziatek winno być prowadzo
ne wg rozwiązań pierwotnych, właściwych dla danego 
siedliska — dom parterowy, szerokofrontowy itd. wi
nien być zastąpiony przez obiekt o podobnych para
metrach i rozwiązaniach architektonicznych (wyso
kość ścian, nachylenie dachu itp.), a nie domem pię
trowym.

3. W tym celu należy opracować szczegółową typo
logię tradycyjnej architektury mieszkalnej w rozbiciu 
na poszczególne zagadnienia (ściany, dach itd.), która 
dostarczałaby precyzyjnych wytycznych projekto
wych, pomocnych przy budowaniu nowych obiektów. 
Pozwoliłoby to uniknąć wprowadzania architektury 
wielokondygnacyjnej na miejsce jednokondygnacyjnej. 
Wymóg ten dotyczyłby zarówno wsi objętych wpisem 
do Rejestru Zabytków, jak i tych pozostających pod 
ochroną konserwatorską.

4. W nie zmienionym stanie winny być zachowane:
a) lokalizacja zagród względem drogi, stron świata, 

ich wzajemne usytuowanie oraz szerokość poszczegól
nych działek;

b) usytuowanie budynków w ramach poszczegól
nych zagród, szczególnie domu mieszkalnego (jego 
lokalizacja względem drogi, oddalenie od ulicy, oto
czenie —  ogród, warzywniak).

5. Powstanie nowej architektury na zupełnie no
wych działkach siedliskowych mogłoby być dopu
szczone na peryferiach wsi i w widocznym oddaleniu 
od głównej drogi biegnącej przez osadę w taki sposób, 
aby nie kolidowało to ze starymi rozwiązaniami.

6. Najcenniejsze wsie z terenu województwa sto
łecznego należy otoczyć szczególną ochroną poprzez 
wpisanie ich do Rejestru Zabytków.

Historical Settlement Configurations in the Voivodeship of Warsaw and Their Protection

Up to now, rural settlements in the voivodeship of the 
Polish Capital have not been protected. Despite the fact that 
several studies on the protection of folk architecture appea- 
red in the 1970s and 1980s, its resources had not been 
examined in a wider context of the protection of entire 
villages. Only projects preceding the organisation of the 
Ethnographic Park in Granica near Kampinos took into 
consideration the typology of the villages of this forest area 
which it was planned to copy in a futurę skansen.

At present, the centre of the gravity of conservation 
undertakings has shifted from the protection of particular 
objects to rural complexes. Conservators face the necessity

of protecting and retaining the most valuable and, simulta- 
neously, representative villages of the voivodeship, which 
originated in various historical periods and are amassed in 
two complexes located in the environs of the Kampinos 
Forest. Each year brings irreversible changes in appearance 
— not only are traditional cottages succumbing to devasta- 
tion but the same holds true for the system of situating the 
lots within concrete village configurations. In order to pre- 
vent further devastation of the villages it is necessary to 
prepare detailed conservation directives whose premises 
should include a willingness to preserve for futurę genera- 
tions the former character of the Mazovian village.
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KOMUNIKATY I DYSKUSJE

Wojciech Fijałkowski

DNI DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO W WARSZAWIE 
21-22 WRZEŚNIA 1996

Dni Dziedzictwa Europejskiego organizowane pod 
auspicjami Rady Europy od 1991 r. obchodzone były 
w Warszawie w 1996 r. pod hasłem ,Warszawa miasto 
rezydencjonalne”, z racji przypadającego wówczas ju
bileuszu czterechsetlecia narodzin stolicy. Organizato
rem warszawskich Dni Dziedzictwa było tradycyjnie 
już Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które po
przez prezentację historycznych rezydencji królew
skich, jak też obiektów będących niegdyś rezydencjami 
magnackimi, pragnęło przypomnieć, że zanim dawna 
stolica Mazowsza stała się w pełnym tego słowa zna
czeniu metropolią Polski, pełniła przez wiele lat fun
kcję miasta rezydencjonalnego.

Dni Dziedzictwa Europejskiego poprzedzone zosta
ły odbytą 20 września konferencją prasową w siedzibie 
TOnZ, z udziałem Generalnego Konserwatora Zaby
tków prof. Andrzeja Tomaszewskiego i koordyntora 
obchodów tych dni w Polsce —  mgr Małgorzaty Will- 
man. Na konferencji przedstawiona została prasie, ra
diu i telewizji krótka historia Dni Dziedzictwa Euro
pejskiego, ich charakter, założenia programowe oraz 
rola, polegająca na integrowaniu krajów europejskich 
przez ukazanie zabytków poszczególnych krajów jako 
wspólnego dziedzictwa kulturalnego naszego konty
nentu.

Dnia 21 września w Wielkiej Sali Uczt Jana III w Pa
łacu Wilanowskim zorganizowane zostało spotkanie 
dyskusyjne na temat ,Wczoraj, dziś i jutro rezydencji 
królewskich w Warszawie”. Spotkanie, w którym licz
nie wzięli udział znani badacze dziejów architektury, 
sztuki i urbanistyki Warszawy, konserwatorzy zaby
tków, muzeolodzy, obecni gospodarze królewskich re
zydencji —  zamków i pałaców, jak również działacze 
towarzystw zajmujących się ochroną i konserwacją za
bytków oraz popularyzatorzy dziedzictwa kulturalne
go stolicy, otworzył referat prof. Jerzego Lileyki po
święcony rezydencjom królewskim Warszawy, który ze 
względu na jego ważne walory merytoryczne podaje
my w całości:

„Temat podany w tytule sesji —  wczoraj dziś i jutro 
rezydencji królewskich w Warszawie, jest ważny dla 
podtrzymania coraz bardziej słabnącej świadomości 
historycznej i związków z przeszłością. Jest to proble
matyka szeroka, nie dająca się wyczerpać w trakcie 
jednego spotkania.

Rezydencje królewskie wczoraj, a ściśle w ciągu mi
nionych czterystu lat, są tematem rozległym, z zakresu 
historii architektury i urbanistyki, a także kultury 
i obyczaju, tematem ciągle wymagającym badań. War
to jednak przypomnieć, że od 1569 r., kiedy na sejmie 
Unii Lubelskiej ustanowiono Warszawę miastem  
sejmowym połączonych państw jagiellońskich, do 
1918 r., kiedy Rada Regencyjna Królestwa Polskiego 
podała się do dymisji kończąc tym aktem monarchicz- 
ny ustrój państwa polskiego, wzniesiono w Warszawie 
piętnaście rezydencji królewskich. Wprawdzie jesteśmy 
gronem specjalistów, ale dla porządku wymienię te 
rezydencje: przede wszystkim Zamek, następnie dwór 
Zygmunta Augusta na Pradze, o którym wiemy wy
łącznie z przekazów pisanych, Ujazdów Zygmunta III 
jako letnia willa królewska, dwór królowej Konstancji, 
który w 1635 r. został ofiarowany na warszawską re
zydencję biskupów krakowskich, dawny dwór Boboli, 
po 1616 r. własność królewicza Władysława, ofiarowa
ny przez niego Adamowi Kazanówskiemu, dwór kró
lewny Anny Wazówny, przekształcony w podmiejską 
siedzibę królewską nazywaną Villa Regia, a następnie 
Pałacem Kazimierzowskim, Nieporęt —  dwór myśliw
ski Wazów, który Jan Kazimierz nazywał swoim «Tus- 
culum», Wilanów, Marymont i Marywil Sobieskich, Pa
łac Saski Augusta II i Augusta III, pałacyk myśliwski 
Augusta III na Saskiej Kępie, po którym nie ma śladów, 
Łazienki Stanisława Augusta, wreszcie Pałac Pod Bla
chą i Belweder. Oczywiście nie o wszystkich można 
i trzeba tutaj mówić, zwrócę uwagę tylko na niektóre, 
w moim rozumieniu najważniejsze.

Były to zamki, pałace, wille i pawilony rozmaitej 
funkcji i skali, ale zawsze wysokiej rangi artystycznej. 
Pierwsze miejsce w znaczeniu historycznym, rangi po
litycznej oraz prestiżu zajmuje Zamek — średniowiecz
na siedziba książąt mazowieckich, od 1526 r. jedna 
z prowincjonalnych rezydencji królów polskich, a od  
1569-1570 r. miejsce stałych obrad sejmu Rzeczypos
politej polsko-litewskiej. Na przełomie XVI i XVII w., 
gdy Zygmunt III przeniósł dwór z Krakowa do Warsza
wy, Zamek stal się oficjalną rezydencją królów polskich 
i ten stan utrzymał się w znaczeniu prawnym do dnia 
25 I 1831 r., to jest detronizacji Mikołaja I przez sejm 
powstańczy, a w świadomości społecznej Polaków i, że 
się tak wyrażę, «potencji politycznej» nigdy przecież nie
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wygasłej, utrzymywał się do 1918 r., czyli wspomnia
nej już abdykacji Rady Regencyjnej. W 1568-1570 r. 
Zamek Warszawski został przebudowany przede wszy
stkim dla potrzeb sejmu, lecz także na czasową (w trak
cie trwania zgromadzeń sejmowych) rezydencję Zyg
munta Augusta. Dla tego króla zbudowano drugą re
zydencję — drewniany dwór na Pradze, o którym już 
wspomniałem. Po zamku była to więc druga rezydencja 
królewska w Warszawie.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że późniejsze rezydencje 
królewskie miały specyficzny, odmienny niż w innych 
krajach europejskich status prawny. Po Unii Lubelskiej, 
a zwłaszcza po ostatecznym uformowaniu na sejmach 
konwokacyjnym i elekcyjnym w 1573 r. ustroju Rze
czypospolitej Obojga Narodów, z królem obieranym  
i panującym dożywotnio, dawne zamki i rezydencje 
wzniesione przez Piastów i Jagiellonów przeszły na 
własność Rzeczypospolitej, czyli jakbyśmy dzisiaj po
wiedzieli, na własność państwową. Dotyczyło to zam
ków  —  krakowskiego, piotrkowskiego, warszawskiego, 
malborskiego, lubelskiego, a także zamków w Wilnie 
i Grodnie. Król był tylko ich użytkownikiem, co w po
równaniu z innymi panującymi przypominało jedynie 
sytuację weneckiego doży rezydującego w Palazzo Du- 
cale, i co zauważyli już w XVII w. zagraniczni turyści 
odwiedzający Polskę. Zamek warszawski, a od 1673 r. 
także grodzieński, miały jednak status specjalny jako 
stałe siedziby zgromadzeń sejmowych. Pozostałe pałace 
zbudowane przez królów elekcyjnych stanowiły ich 
prywatną własność, podlegały działom rodzinnym 
i dziedziczeniu. Była to więc sytuacja jakby współczes
nego prezydenta państwa, całkowicie odmienna od ro
zumienia własności królewskiej identyfikowanej z pań
stwową we wszystkich absoluty stycznych monarchiach 
owego czasu. Na ten status własnościowy zwracam 
szczególną uwagę. Jan Kazimierz po abdykacji i wyjeź- 
dzie do Francji, pertraktował z królem Michałem Ko- 
rybutem Wiśniowieckim o sprzedanie Pałacu Kazimie
rzowskiego, gdyż byl on wazowską prywatną własno
ścią, ale nie mógł Wiśniowieckiemu sprzedać zamku 
warszawskiego czy krakowskiego.

Oficjalne rezydencje, w tym także Zamek Warszaw
ski były utrzymywane i rozbudowywane z funduszów 
skarbu koronnego, czyli z funduszów państwowych, 
natomiast rezydencje prywatne z funduszów skarbu 
nadwornego, asygnującego na utrzymanie dworu i po
trzeby króla. Rozróżnienie źródeł finansowania ma 
znaczenia także dla badań z zakresu historii sztuki, 
a prywatny charakter królewskich pałaców nader czę
sto determinował ich formę, układ przestrzenny, fun
kcję, a także wyraz artystyczny.

Warszawskie rezydencje królewskie Wazów, pomija
jąc siedziby poszczególnych członków rodziny panują
cej, spełniały postulat wysunięty przez włoskiego teo
retyka architektury, kawalera Giorgio Yasariego Młod
szego w traktacie Miasto idealne z 1598 r., którego 
tekst opatrzony szerokim komentarzem zawdzięczamy

prof. Teresie Zarębskiej. Vasari sformułował program 
funkcjonalny niezbędny dla nowożytnego władcy, na 
który miały składać się conajmniej cztery pałace-rezy- 
dencje: pałac w mieście, gdzie władca spełniał swoje 
czynności urzędowe i gdzie występował oficjalnie, pa
łac z ogrodem na przedmieściu, dla rekreacji, willa 
niezbyt odległa od  miasta przeznaczona do dłuższej 
rekreacji i rezydencja położona w lasach «do urządza
nia polowań na grubszego zwierza». Ten program zo
stał w Warszawie wykonany w całości. Pałac do czyn
ności oficjalnych to Zamek, willa na przedmieściu to 
Villa Regia, czyli Pałac Kazimierzowski, dalsza willa to 
Ujazdów i wreszcie dwór w Nieporęcie —  pałacyk my
śliwski. Po wygaśnięciu Wazów ich warszawskie pry
watne rezydencje były dziedziczone przez spadkobier
ców, następnie sprzedane. Pałac Kazimierzowski bez
skutecznie próbował nabyć król Michał. Ostatecznie 
kupił go od Anny Gonzagi de Neuers, siostry Ludwiki 
Marii, Jan III Sobieski. Ujazdów przejęła Rzeczpospoli
ta za długi wazowskie i w 1683 r. przekazała dobra 
ujazdowskie Stanisławowi Herakliuszowi Lubomir
skiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu. Nieporęt 
został w części podarowany jezuitom, a w części kame- 
dułom.

W 2 poł. XVII w. program Yasariego wyszedł już 
z użycia, pojawiły się nowe potrzeby i nowe typy rezy
dencji. Od czasów Jana III obserwujemy ciekawe zja
wisko wykupywania przez kolejnych królów elekcyj
nych rezydencji należących do ich antecesorów na tro
nie. Szczególną aktywność wykazał w tym działaniu 
August II, który skupił w swoich rękach wszystkie 
wcześniejsze pałace swoich poprzedników  — Pałac Ka
zimierzowski, Ujazdów, Wilanów, Marymont i Mary- 
wil. Wszystkie zamierzał przebudować na własne rezy
dencje, co jednak nie zostało zrealizowane. Przebudo
wał jedynie dawny Pałac Morsztynów, odtąd zwany 
Saskim, na swoją prywatną siedzibę w mieście. Taką 
funkcję pełnił pałac za panowania jego syna i następcy 
Augusta III. Podobną, chociaż bardziej racjonalną 
i społecznie przydatną politykę prowadził Stanisław 
August. Wykupił on już 1765 r. Pałac Kazimierzowski, 
a w rok później pałac i dobra ujazdowskie. Pierwszy 
z pałaców przeznaczył na szkołę rycerską, do założenia 
której został zobowiązany przez pacta conventa, 
a w drugim, po nieudanych próbach przebudowy na 
rezydencję, w 1784 r. ulokował koszary gwardii pieszej 
litewskiej. Z dóbr ujazdowskich król wydzielił frag
ment dawnego zwierzyńca z pawilonem kąpielowym  
marszałka Lubomirskiego i przeistoczył go w swoją 
prywatną warszawską siedzibę zwaną Łazienki. 
W 1767 r. dokupił przylegający do terenu Łazienek 
Belweder, należący wcześniej do Paców i Lubojnirskich, 
a w 1777 Pałac Pod Blachą, łączący się bezpośrednio 
z zabudowaniami Zamku Królewskiego. Po śmierci 
Stanisława Augusta te trzy pałace zakupił od spadko
bierców  . króla car Aleksander I jako konstytucyjny król 
Polski: Łazienki w 1817 r., Belweder w rok później,
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a Pałac Pod Blachę w 1820 r. Przebudowany Belweder 
stał się rezydencją wielkiego księcia Konsantego i jego 
żony Joanny Grudzińskiej, księżnej łowickiej, która 
przed śmiercią w 1831 r. zapisała w testamencie pałac 
Belwederski «królom polskim».

Potencjał polityczny tkwiący w samym określeniu 
jakiegoś gmachu jako królewski np. «Zamek Królewski» 
lub nawet «były Zamek Królewski», jak go zaborcy 
rosyjscy oficjalnie nazywali, został wykorzystany już 
u zarania odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W aktach prawnych i normatywnych Rady Regencyj
nej Zamek i trzy postanisławowskie pałace —  Pod Bla
chą, Łazienki i Belweder, zostały uznane jako rezyden
cje królewskie w znaczeniu faktycznym, nie historycz
nym, gdyż Rada zaprzysięgała oddać władzę tylko w rę
ce króla. Stało się inaczej. Niepodległe państwo polskie 
przyjęło ustrój republikański, a wymienione rezydencje 
królewskie włączono do gmachów reprezentacyjnych 
Rzeczypospolitej. Jedną z nich —  Belweder —  Józef  
Piłsudski jako Tymczasowy Naczelnik Państwa przezna
czył na swoją rezydencję. Należy zwrócić uwagę na 
kulturę historyczną i zmysł polityczny decyzji o zamie
szkaniu i urzędowaniu głowy odrodzonego państwa 
polskiego w jednym z dawnych pałaców królewskich. 
Zapewne demokratyczne przekonania i osobista 
skromność Piłsudskiego zadecydowały o tym, że na 
oficjalną rezydencję wybrał pałac najmniej okazały. 
Jednak jego decyzję uszanowali następcy —  prezydenci 
RP Gabriel Narutowicz i Stanisław 'Wojciechowski. Za
mek utracił wówczas swoją historyczną funkcję sejmo
wą. Sejm zwołany w początku 1919 r. obradował 
w pospiesznie przystosoiuanych budynkach szkolnych 
przy ul. Wiejskiej. Od prezydentury Wojciechowskiego 
Zamek pełnił funkcje muzealne, a jednocześnie repre
zentacyjne dla uroczystości i recepcji państwowych. 
Kolejny prezydent RP Ignacy Mościcki urzędował i mie
szkał w Zamku.

Tak wyglądają problemy rezydencji królewskich 
w dniu wczorajszym. Wiele z tych rezydencji zginęło na 
zawsze, jak Marymont, Marywil, Nieporęt, Saska Kę
pa, miejmy nadzieję, że nie na zawsze zginął Pałac 
Saski. Inne pełnią nowe funkcje, jak Pałac Kazimie
rzowski czy Zamek Ujazdowski.

Dzisiaj stan dawnych rezydencji królewskich przed
stawia się nad wyraz dobrze. Pozwalają tak twierdzić 
doskonale utrzymane Wilanów i Łazienki, odbudowa
ny Zamek Ujazdowski i przede wszystkim przywrócony 
do pierwotnego stanu Zamek Królewski, dzieło impo
nujące i godne pamięci. Są jednak fakty niepokojące, 
jak ciągle odwlekanie decyzji odbudowy Pałacu Saskie
go, niewłaściwe, sprzeczne z pierwotną funkcją użytko
wanie Zamku Ujazdowskiego i wreszcie sprawa szcze
gólnie delikatna i przykra — przeniesienie rezycencji 
Głowy Państwa z Belwederu do Pałacu Namiestnikow
skiego. Tak się problematyka dawnych rezydencji kró
lewskich przedstawia dzisiaj.

Na jutro wydaje się wskazane wysunięcie kilku po
stulatów. Nie jest ich wiele, ale mają one dużą wagę 
kulturową w najszerszym tego słowa rozumieniu. Jako  
pierwszy postulat widziałbym dążenie do utrzymania 
istniejącego charakteur i zadawalającego stanu Zamku 
Królewskiego, Wilanowa i Łazienek. Jako drugi —  nie 
zaniechanie starań o odbudowę Pałacu Saskiego z prze
znaczeniem na funkcje publiczne wysokiej rangi. Ko
nieczne jest rozpoczęcie działań w celu przywrócenia 
Zamkowi Ujazdowskiemu rangi, jaką gmach ten powi
nien mieć w stołecznej Warszawie i w Polsce. Obecne 
użytkowanie Zamku kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, 
a pokazywane tam rzeczy wstyd oglądać. Powiny zna
leźć tu miejsce zbiory sztuki z czasów wazowskich na 
wzór wawelskiej wystawy z 1976 r., lub obecnej 
w Zamku Królewskim, poświęconej początkom sto
łeczności Warszawy. Tego rodzaju ekspozycja może 
przywrócić dawny rezydencjonalny charakter Ujazdo- 
wa co wzbogaci Warszawę o brakujące ogniwo w łań
cuchu królewskich siedzib, od Zamku Królewskiego 
jako gmachu reprezentacyjno-publicznego, po Wila
nów i Łazienki. Przywrócony do godnego użytkowania 
Zamek mógłby też stać się reprezentacyjną rezydencją 
obecnych władz Rzeczpospolitej, z przeznaczeniem dla 
najwyższej rangi przedstawicieli państw obcych odwie
dzających Polskę. Warto przypomnieć, że dwór polski 
często wykorzystywał Ujazdów do podobnych celów. 
Zatrzymywali się tu lennicy królów polskich, elektoro
wie brandenburscy i książęta kurlandzcy, w 1646 r. 
francuskie poselstwo marszalkowej de Guebriant, rezy
dowali tu Karol XII i Piotr I jako alianci. Takie prze
znaczenie Zamku Ujazdowskiego byłoby nawiązaniem 
do tradycji historycznej w zakresie polskich stosunków  
dyplomatycznych, a funkcje muzealne jako stale i re- 
zydencjonalne jako tylko czasowe nie muszą się wyk
luczać.

Z problemem odwoływania się do tradycji wiąże się 
ostatnia sprawa, którą należy poruszyć, mianowicie 
przeniesienie rezydencji prezydenta RP z Belwederu do 
Pałacu Namiestnikowskiego. Decyzja ta jest wyrazem 
całkowitej atrofii wrażliwości historycznej, jakiej ule
gły sfery rządzące. Dla kulturalnego Polaka nie może 
być rzeczą obojętną gdzie swoje konstytucyjne czynno
ści sprawuje Głowa Państwa Polskiego, jakie historycz
ne wspomnienia kojarzą się z tym gmachem i jaką nosi 
on nazwę. Na wysuwany argument, że Belweder jest 
zbyt skromny nie warto odpowiadać. Skromność Bel
wederu rekompensuje wysoka klasa artystyczna jego 
architektury (wystarczy porównać Belweder z podo
bnym budynkiem  —  Białym Domem w Washingtonie) 
i wielki urok kameralnych wnętrz, które swym charak
terem nawiązują do średnio zamożnych siedzib zie- 
miańsko-inteligenckich co powinno wystarczyć Pier
wszemu Obywatelowi republiki. Pomijam tu dziesiątki 
dowcipów, łącznie z propozycją zmiany pomników  
przed Pałacem Namiestnikowskim, które nie są śmiesz
ne, lecz zawstydzające, a odpowiednim czynnikom pra
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gnę zwrócić uwagę na to, że dekretowanie zmiany 
historycznej nazwy Pałacu w Polsce, a szczególnie 
w Warszawie, nie odniesie pożądanego skutku, wręcz 
przeciwnie. Za pozostawieniem Belwederowi dawnej 
funkcji przemawiają argumenty historyczne, w tym 
wypadku, decydujące —  królewska proweniencja i re
publikańska tradycja, która nawarstwiła się w tym pa
łacu w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat, od momen
tu decyzji Tymczasowego Naczelnika Państwa. Kogo 
tymi argumentami trzeba przekonać —  nie wiem. Na 
razie chciałbym przekonać zgromadzonych w tej sali”.

W dyskusji dotyczącej teraźniejszości i przyszłości 
warszawskich rezydencji królewskich najwięcej uwagi 
poświęcono Zamkowi Ujazdowskiemu, jako jedynej 
z tych siedzib polskich monarchów, której program, 
w odróżnieniu od Zamku Królewskiego, Wilanowa 
i związanych ściśle z Ujazdowem Łazienek Królew
skich, odbiega zdecydowanie od treści i formy pierwo
tnej. Dzisiejszej funkcji Zamku Ujazdowskiego jako 
Centrum Sztuki Współczesnej bronił dyrektor zamku 
mgr Wojciech Krukowski, stwierdzając m.in., że fun
kcję rezydencji królewskiej pełnił on stosunkowo krót
ko. W XVIII w. bowiem, decyzją ostatniego króla Pol
ski Stanisława Augusta Poniatowskiego przekazany zo
stał „dla dobra publicznego”, by przez dziesiątki lat 
służyć potrzebom szpitala wojskowego. Odbudowany 
po wojnie zamek, który jedynie w swej zewnętrznej 
formie przypomina dawny zamek Wazów, spełnia dziś 
godnie funkcje kulturalne, „o czym może świadczyć to, 
że przed dwoma laty mieszczące się tu Współczesne 
Centrum Sztuki Współczesnej powołane zostało na sie
dzibę europejskiej sieci centrów kultury, działających 
w obiektach zabytkowych w oparciu o Radę Unii Eu
ropejskiej”. Pełna odbudowa zamku jako rezydencji 
królewskiej z rekonstrukcją wnętrz opartą na w mini
malnym stopniu zachowanych materiałach ikonogra
ficznych byłaby „fałszywką” i kłóciła się ze zdrowym 
rozsądkiem. W obecnych warunkach ekonomicznych, 
gdy brak jest środków na należyte utrzymanie auten
tycznych siedzib historycznych w Łazienkach i Wila
nowie byłoby to działanie nie tylko nierozsądne, ale 
i wielce niepożądane.

Odpowiadając dyrektorowi Krukowskiemu prof. 
Andrzej Gruszecki zwrócił uwagę, że odbudowa Zam
ku Ujazdowskiego, której niestety nie doprowadzono 
do końca, oparta została na sumiennych badaniach 
naukowych z wykorzystaniem dobrze zachowanych 
autentycznych murów fundamentowych i bardzo pre
cyzyjnej inwentaryzacji obiektu z czasów saskich. Przy
pomniał jednocześnie, że zamek odgrywał niezwykle 
ważną rolę w wielkim historycznym założeniu urbani
stycznym Warszawy, a jego forma architektoniczna ma 
doniosłe znaczenie w dziejach architektury polskiej, 
stawiając go w rzędzie niezwykle cennych i ważnych 
obiektów w skali nie tylko Warszawy, ale całego kraju, 
wymaga on zatem należytego traktowania i użytko
wania.

Jacek Cydzik podkreślił w swym wystąpieniu, jak 
wielkiego wysiłku dokonano po wojnie w dziele od
budowy zabytków Warszawy, zwłaszcza Starego i No
wego Miasta oraz Traktu Królewskiego z wyznaczają
cymi jego przebieg rezydencjami królewskimi, od od
budowanego Zamku Warszawskiego przez Ujazdów 
i Łazienki, aż po zachowany i poddany generalnej re
waloryzacji Wilanów, co zobowiązuje dziś do uszano
wania tego wspaniałego dziedzictwa narodowego.

Prezes Jerzy Waldorff mówiąc o Warszawie jako 
mieście królewskim poddał krytyce dzisiejsze użytko
wanie Zamku Ujazdowskiego, w którym wbrew woli 
inicjatorów jego odbudowy —  prof. prof. Lorentza, 
Biegańskiego i Zachwatowicza —  mieści się Centrum 
Sztuki Współczesnej, zamiast bogatych, prawdziwie 
królewskich kolekcji sztuki zdobniczej, skazanej dziś 
z braku pomieszczeń ekspozycyjnych na magazyny 
Muzeum Narodowego w Warszawie. Bardzo krytycz
nie ocenił Jerzy Waldorff także dzisiejsze usytuowanie 
na historycznym placu Saskim noszącym imię Józefa 
Piłsudskiego pomnika marszałka, proponując posta
wienie nowego monumentu na Trakcie Królewskim 
w pobliżu Belwederu.

Maciej Chojnowski wskazał na konieczność uczy
nienia z dawnej rezydencji Stanisława Augusta w Ła
zienkach miejsca kultu ostatniego króla Polski, z wy
raźnym podkreśleniem historycznych funkcji poszcze
gólnych obiektów tego historycznego założenia pała- 
cowo-ogrodowego, takich chociażby, jak Galeria 
Rzeźby w Starej Pomarańczami.

Przypomniał również wieloletnie starania dyrekcji 
Łazienek Królewskich, by tereny obecnego Ujazdowa 
wraz z Zamkiem stanowiły, jak przed wiekami, orga
niczną całość z zabytkowym zespołem Łazienek.

Prof. Teresa Zarębska nawiązując do referatu prof. 
Lileyki przypomniała rolę i znaczenie historycznych 
rezydencji królewskich w Warszawie, ich ogromny 
wpływ na kształtowanie się oblicza architektonicz
no-urbanistycznego miasta i znakomite powiązanie 
z Wisłą. W związku z tym zwróciła uwagą na koniecz
ność baczniejszej ochrony i właściwego kształtowania 
przestrzennego szeroko pojętego otoczenia zagrożo
nych dziś współczesną zabudową siedzib królewskich, 
tak znakomicie osadzonych w krajobrazie kulturowym 
Warszawy.

Marek Zieliński z Łazienek Królewskich rozwijając 
myśli zawarte w wypowiedzi prof. Zarębskiej stwier
dził, że jednym z podstawowych warunków właściwe
go kształtowania otoczenia dawnych rezydencji kró
lewskich jest spełnienie postulowanego od lat i do tej 
pory nie załatwionego wniosku o powierzenie gospo
darzom tych rezydencji uprawnień konserwatorskich, 
rozszerzających ich kompetencje w odniesieniu do 
otoczenia Łazienek i Wilanowa. Ważne jest również, 
by obiekty te, stanowiące czołowe pomniki polskiej 
historii- i kultury, otoczone były większą niż dotąd 
opieką państwa, a nie skazywane wyłącznie na własną
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przedsiębiorczość finansową i organizowanie z ko
nieczności imprez dochodowych nie zawsze odpowia
dających randze tych obiektów.

Krzysztof Tom przypomniał zebranym zapomnianą 
dziś świetność królewskiego Marymontu, po której 
zostały nieliczne już dziś ślady w naturze, a która prze
mawia do nas jedynie znakomitymi planszami archi
tektonicznymi, zachowanymi w bogatych zbiorach 
Drezna, Lwowa i Krakowa. Historia obeszła się wyjąt
kowo brutalnie z pięknym niegdyś założeniem pałaco- 
wo-ogrodowym Marymontu, ostateczny bolesny cios 
zadała mu powojenna polityka urbanistyczna. Istnieje 
jeszcze szansa uratowania dawnego parku i odsłonię
cia owianego legendą Kanału Królewskiego.

Teresa Wyszyńska nawiązując do referatu i toczącej 
się dyskusji podniosła również sprawę konieczności 
zapewnienia odpowiednich środków finansowych na 
należyte utrzymanie dawnych rezydencji królewskich 
jako czołowych zabytków stolicy, chociaż na tle innych 
obiektów zabytkowych Warszawy sytuacja ich jest 
o wiele lepsza. Godnym odnotowania jest również 
fakt, że otoczeniu tych rezydencji poświęca się ostatnio 
coraz więcej uwagi, czego dowodem jest m.in. ogło
szony ostatnio konkurs na zagospodarowanie tzw. Wi
lanowa Zachodniego, w którym uwzględnione zostały 
wnioski konserwatorskie dotyczące należytego potrak
towania historycznego krajobrazu kulturowego.

Ważnym akcentem w dyskusji nad losem i przyszło
ścią dawnych rezydencji królewskich była wypowiedź 
Katarzyny Niekrasz z Biura Zarządu Miasta Stołecz
nego Warszawy, zwracająca uwagę na konieczność 
przywrócenia należytej rangi założeniom ogrodowym 
królewskich rezydencji w Warszawie i pełnej rewalo
ryzacji Ogrodu Saskiego.

Zarówno referat prof. Lileyki oraz wypowiedzi 
uczestników spotkania, jak i głosy przekazane TOnZ

poza odbytą dyskusją dadzą się zamknąć następujący
mi wnioskami.

1. Historyczne rezydencje królewskie w Warszawie, 
tj. Zamek, Ujazdów, Łazienki i Wilanów, które stano
wią nie tylko czołowe zabytki polskiej kultury arty
stycznej, lecz w większości i symbole majestatu Rze
czypospolitej, wymagają ze względu na ich znaczenie 
oraz rangę historyczną i kulturalną zwiększonej troski 
ze strony państwa.

2. Obiekty te, będące cennymi wizytówkami naszej 
kultury, winny być uwolnione od degradujących je 
w świadomości społecznej, a wymuszanych brakiem 
odpowiednich dotacji państwowych imprez komer
cyjnych.

3. Tak jak Zamek Królewski, Łazienki i Wilanów, 
których ekspozycje wnętrz związane są organicznie 
z charakterem architektury tych zabytków, w przyszło
ści również wnętrza Zamku Ujazdowskiego winny uzy
skać charakter zgodny z formą jego architektury, ale 
nie przez tworzenie wyimaginowanego wystroju arty
stycznego pomieszczeń, lecz przez wyposażenie ich 
odpowiednimi dziełami sztuki, rzemiosła artystyczne
go i militariami nawiązującymi do tradycji i historii 
tego obiektu.

4. Jak najszybciej winny być podjęte decyzje o od
budowie Pałacu Saskiego z przeznaczeniem na cele 
kulturalne oraz o rewaloryzacji związanego z nim 
ogrodu i należytego ukształtowania placu im. Józefa 
Piłsudskiego.

Ostatni dzień obchodów Dni Dziedzictwa Europej
skiego wypełniło zwiedzanie królewskich założeń pa- 
łacowo-ogrodowych w Warszawie, po których opro
wadzali wyszkoleni przez TOnZ przewodnicy Biura 
Turystycznego „Trakt”. Programowi Dni Dziedzictwa 
towarzyszyły specjalne audycje rediowe i telewizyjne 
oraz wydana przez TOnZ w wersji polskiej i angiel
skiej publikacja Warszawa —  miasto rezydencjonalne.

Days of European Heritage in Warsaw 21-22 September 1996

In 1996, Days of European Heritage, organised under the 
auspices of the Council of Europę sińce 1991, were cele- 
brated in Warsaw under the motto: ,Warsaw — a Residential 
Town”, owing to the four hundredth anniversary of the city. 
The organiser of the Warsaw Heritage Days was traditionally 
the Society for the Protection of Historical Monuments 
which, by presenting historical royal residences and former 
magnate residences, wished to recall that before the Capital 
of Mazovia became a Polish metropolis in the fuli meaning 
of this term, for many years it filled the function of a 
residential town.

Days of European Heritage were preceded by a confer- 
ence held on 20 September in the seat of the Society for the 
Protection of Historical Monuments, attended by Prof. 
Andrzej Tomaszewski, General Conservator of Historical

Monuments, and Małgorzata Willman, M.A., coordinator of 
the celebrations.

A discussion on „Royal Residences in Warsaw — Yester- 
day, Today and Tomorrow” was organised on 21 September 
in the John III Great Banąuet Hall in Wilanów Pałace. The 
meeting, with the participation of numerous renowned ex- 
perts on the history of the architecture, art and town plan- 
ning of Warsaw, conservators of historical monuments, ex- 
perts on museum studies, current hosts of royal residences 
— castles and palaces, members of societies dealing in the 
protection and conservation of historical monuments, as well 
as popularisers of the historical heritage of the Capital, was 
inaugurated by a paper on the royal residences in Warsaw, 
given by Prof. Jerzy Lileyko; owing to its significant merits, 
we cite the text in its entirety.
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Alina Jarmontowicz 
Róża Krzywobłocka-Laurów

STAN KAMIENI AR KI W PARKU DOLINA SZWAJCARSKA W WARSZAWIE

Roli parków i zieleńców w dużych aglomeracjach 
miejskich nie można przecenić. Wiedzieli o tym urba
niści i projektanci zieleni od najdawniejszych czasów. 
Aby jednak parki spełniały swoje zadanie, niezbędne 
jest utrzymanie w należytym stanie nie tylko znajdują
cej się w nich zieleni, ale również architektury. Zanie
dbana zieleń, jak i elementy małej architektury, bardzo 
obniżają wartość estetyczną, a nawet użytkową miejsc 
wypoczynku. W Warszawie wiele parków mogłoby 
być bardziej zadbanych przez gospodarzy miasta. 
Szczególnie złe wrażenie sprawiają zniszczone obiekty 
małej architektury parkowej, której przeznaczeniem 
jest przede wszystkim pełnienie funkcji dekoracyjnych. 
Parki i zieleńce mniej ważne pod względem historycz- 
no-kulturowym są zazwyczaj również mniej zadbane 
niż na przykład Łazienki Królewskie czy park i ogród 
w Wilanowie. Na urodę miasta składają się jednak 
wszystkie elementy jego przestrzeni. Istotne jest więc 
dokładne rozpoznanie istniejącego stanu architektury 
parków warszawskich.

Wstępne rozpoznanie ograniczono do wybranego 
dla przykładu parku zwanego Doliną Szwajcarską. 
Usytuowana jest ona przy ul. Chopina. Historia zało
żenia Doliny Szwajcarskiej sięga 1825 r., kiedy to ka
pitanowi batalionu saperów Stanisławowi Śleszyńskie
mu „...udzielono konsensu na posiadanie gruntu Ma
jętności Łazienek Królewskich należącego, po-bazy- 
liańskie zwanego”1. Grunty te w połowie XVIII w. 
były jeszcze pustkowiem w obrębie wsi Ujazdów. 
W 1768 r. oddano je oo. bazylianom pod budowę 
konwiktu dla młodzieży ruskiej. Księżom jednak za
brakło pieniędzy na budową i zrzekli się gruntów, któ
re włączono do Łazienek. Tak było do 1825 roku. 
Wtedy to właśnie wspomniany Stanisław Śleszyński, 
zaraz po nabyciu prawa własności do gruntów, na 
znacznej ich części, odległej od budowanego pałacyku, 
a pełnej wzgórz i parowów, urządził ogród publiczny 
nazwany Doliną Szwajcarską. Wzniósł tam kilka altan 
w rodzaju szwajcarskich domków góralskich i wyna
jmował je różnym przedsiębiorcom: cukiernikom, pi- 
wiarzom, kiełbaśnikom itp. Na lato sprowadzał orkie
strę, która przygrywała spacerowiczom.

Następni właściciele Doliny —  Dziechcińscy —  zbu
dowali w roku 1855 zimowy gmach koncertowy z salą 
największą podówczas w mieście, bo liczącą około 
1600 łokci kwadratowych powierzchni. W ciągu całej 
drugiej połowy X IX  w. Dolina była ulubionym miej
scem zabaw i spotkań eleganckiego świata Warszawy.

W ogrodzie koncertowały co rok sprowadzane tu z za
granicy słynne orkiestry: Bilsego, Straussa, Fliegego, 
Mansfelda i Laubego oraz swojskie Osmańskiego 
i Namysłowskiego. Urządzano tu „Noce Weneckie” 
i maskarady ogrodowe, powtarzane zimą wewnątrz 
gmachu. Przez szereg lat był tu cyrk letni, w którym 
na zimę urządzano ślizgawkę. Tu też był pierwszy 
w Warszawie „Skating-ring”, czyli ślzgawka na kółkach.

Wreszcie Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie na
było cały teren Doliny, czyniąc z niej miejsce najsłyn
niejszych ślizgawek1 2.

Dolina Szwajcarska przez wiele dziesiątków lat sta
nowiła miejsce spotkań i zabaw warszawiaków. M iej
sce to w nieco okrojonych wymiarach dotrwało do 
1939 roku. Po wojnie wybudowano na tym terenie 
biurowiec, a w pozostałej części urządzono zieleniec3, 
jeszcze w pierwszych latach po wojnie, w zimie, gdy 
sprzyjała pogoda, część zieleńca zamieniała się w śliz
gawkę.

Obecnie Dolina Szwajcarska jest typowym miejscem 
parkowym dla tych, którzy po prostu nie mają zbyt 
wiele czasu aby odwiedzić pobliskie Łazienki Królew
skie, Park Ujazdowski czy Ogród Botaniczny.

W parku Dolina Szwajcarska znajdują się mury 
ogrodzeniowe i oporowe, galeryjska widokowa i balu
strada ogrodzenia, waza dekoracyjna i dwie fontanny. 
Mur ogrodzeniowy oraz galeryjka z murem oporo
wym oddzielają park od ulicy Chopina. Od strony Alei 
Ujazdowskich natomiast usytuowna jest balustrada 
z tralkami, oparta również na murze oporowym (il. 1).

1. Balustrada z tralkami i murem oporowym równoległa do Alei 
Ujazdowskich. Widok od strony Doliny Szwajcarskiej, grudzień 1988. 
Fot. P. Gutowski

1. Balustradę with banisters and retaining wali parallel to Aleje 
Ujazdowskie. View from Dolina Szwajcarska, December 1988. Photo: 
P. Gutowski

1. F. Galiński, Gawędy o Warszawie, Warszawa 1937, s. 201-205. 3. E. Szwankowski, Ulice i place Warszawy, Warszawa 1963, s. 31.
2. Tamże.
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Waza, fontanna z rzeźbami „Chłopca z żółwiem” 
i „Chłopca z krokodylem” oraz mała fontanna roz
mieszczone są w różnych częściach parku. Wszystkie 
te obiekty wykonane były głównie z piaskowca dro
bnoziarnistego o barwie szarej, szarożółtej i żółtej. 
Są także elementy o zabarwieniu białym i jasnokre- 
mowym.

Elementy kamienne o barwie szarej, szarożółtej 
i żółtej występują w murze ogrodzenia, murach opo
rowych, fontannie, wazie i małej fontannie oraz w ba
lustradach. Liczne tralki w balustradzie mają barwę 
kremową, a niektóre z nich są białe. Podobne, jaśniej
sze elementy, sporadycznie występują również w mu
rach oporowych.

Wyniki laboratoryjnej analizy makroskopowej oraz 
oznaczeń części nierozpuszczalnych w kwasie solnym 
i jakościowej analizy rentgenograficznej wykazały, że 
niektóre z elementów o barwie jasnej, na przykład po
jedyncze tralki, wykonane były z wapienia.

Stan zachowania elementów z piaskowca jest dość 
zróżnicowany. W stosunkowo dobrym stanie są tylko 
fontanny i waza —  widoczne są jedynie nieliczne, po
wierzchniowe złuszczenia kamienia w górnej części 
wazy i małej fontanny. W fontannie z rzeźbami chłop
ców ujawniając się ich mechaniczne uszkodzenia 
i wżery korozyjne. Na postumentach obu rzeźb zwra
cają uwagę dobrze zachowane fragmenty dawniejszych 
uzupełnień ubytków piaskowca, wykonanych metodą 
dekowania.

W gorszym stanie natomiast są elementy ogrodze
nia parku. Mur ogrodzeniowy od ul. Chopina wyka
zuje silne zniszczenia w postaci złuszczeń kamienia 
i sporadycznie spękań (il. 2). Piaskowiec złuszcza się

2. Mur ogrodzenia od strony ulicy Chopina. Powierzchniowe, inten
sywne łuszczenie się piaskowca. Fot. P. Gutowski

2. Wall from Chopina Street. Intenswe surface peeling o f  sandstone. 
Photo: P. Gutowski

cienkimi, kruchymi warstwami. Mają one czarną bar
wę, łuseczkowatą budowę i brudzą przy dotyku. Zło
żone są głównie z sadzy, drobnych cząstek ilastych 
i kwarcu. Minerały ilaste i kwarc są pierwotnymi 
składnikami piaskowca (il. 3), sadza natomiast osadza

3. Minerały ilaste o pokroju płytkowym w zluszczającej się warstwie 
piaskowca muru ogrodzenia, SEM, powiększenie 1000x. Fot. autorki

3. Silty miner ais with a piąte habit in the peeling layer o f  the 
sandstone wali, SEM, enlargement 1000 x. Photo: authors

się na jego powierzchni z zanieczyszczonego powie
trza. Oprócz tych składników w zluszczającej się po
wierzchni muru ogrodzeniowego stwierdzono metodą 
mikroskopową występowanie także innych utworów 
powstałych w trakcie niszczenia piaskowca. Były one 
badzo wyraźne przy powiększeniach tysiąc i więcej 
razy. Wykazywały duże zróżnicowanie zarówno pod 
względem wielkości, jak i pokroju. Najliczniejsze były 
skupienia utworów o pokroju słupkowym i igłowym, 
przypuszczalnie siarczanów. Niektóre mikroobszary 
badanego piaskowca były zajęte przez produkty będące 
najprawdopodobniej osadami powstałymi przy odpa
rowywaniu roztworów infiltrujących z otoczenia. Ob
serwowano je we fragmentach muru o wyraźnie ja
śniejszym zabarwieniu w porównaniu z jego całością. 
Należy zauważyć, że większość utworów powstających 
w piaskowcu jako wtórne w trakcie użytkowania ka- 
mieniarki, powoduje osłabienie jego struktury wskutek 
zmniejszania spójności początkowej. Przeważnie towa
rzyszy temu zwiększona porowatość piaskowca. Osa
dzająca się sadza natomiast uszczelnia i utwardza po
wierzchnię piaskowca.

Galeryjka od strony ul. Chopina składa się z balu
strady i muru oporowego. Balustrada wykonana jest 
z cokołu, tralek, słupów i gzymsu. Silne zniszczenia 
balustrady ujawniają się jako ubytki masy kamienia. 
Szczególnie intensywne są one w górnych fragmetnach 
tralek. Niektórych tralek brakuje.

W murze oporowym pod balustradą występują na
stępujące typy zniszczeń:
— pionowe spękania biegnące przez kilka elementów

okładziny kamiennej,
—  powierzchniowe ubytki materiału kamiennego,
—  brak kilku elementów okładzinowych.

Balustrada z tralkami oddzielająca Dolinę Szwajcar
ską od Alei Ujazdowskich, podobnie jak balustrada 
galeryjki, składa się z cokołu, tralek, słupów i gzymsu. 
Jest ona usytuowana nad murem oporowym. Stan
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kamieniarki w tej balustradzie jest także zróżnicowany. 
Lepiej zachowany jest cokół, słupy i gzyms. Tralki na
tomiast wykazują silne zniszczenie. Charakterystyczne 
jest bardzo duże zróżnicowanie stopnia zniszczenia 
zarówno między poszczególnymi tralkami, jak i w ma
sie różnych części tej samej tralki. Zdecydowana więk
szość tralek ujawnia zniszczenia w postaci głębo
kich złuszczeń, wżerów i ubytków. Głębokie wżery 
i ubytki materiału kamiennego w tralkach uwidocz
niono na ił. 4. Tralki są uszkodzone na całej wysokości, 
jednak zdecydowanie większe zniszczenia obserwuje 
sią w ich górnych fragmetnach. Wielu tralek brakuje. 
W miejscach łączenia poszczególnych elementów 
gzymsu znajdują się nieliczne szczeliny.

Mur oporowy pod balustradą od strony Alei Uja
zdowskich składa się z bloków piaskowca nieco lepiej 
zachowanych. Obserwuje się występowanie spora
dycznych spękań pionowych i ukośnych biegnących 
przez całe bloki. Bloki te mają różne zabarwienie i po
wierzchniowe ubytki materiału. Znacznie bardziej zni
szczone są elementy jaśniejsze niż ciemne. Duże frag
menty górnej części muru pokryte są mchem.

Na podstawie przeglądu i badań omawianej kamie
niarki przeprowadzonych w latach 1989 i 1997 
stwierdzono, że jest ona złożona głównie z elementów 
z piaskowca drobnoziarnistego o barwie szarej, szaro- 
żółtej i żółtej. Mniej liczne są elementy kamienne o za
barwieniu białym i jasnokremowym.

Elementy o barwie szarej, szarożółtej i żółtej wy
stępują w murze ogrodzenia, w murach oporowych, 
fontannie, wazie i kamiennym elemencie dekoracyj
nym oraz w balustradach, w których liczne są tralki 
jasne, a nawet białe. Podobne, jaśniejsze elementy, spo
radycznie występują również w murach oporowych.

Wyniki analizy laboratoryjnej wykazały, że niektóre 
z elementów o barwie jasnej, m.in. pojedyncze tralki, 
są wapieniami. Stwierdzenie, że tylko niektóre z tralek 
były wykonane z wapienia, a cała kamieniarka z pia
skowca wskazuje na konieczność identyfikacji materia
łu kamieniarki parkowej na podstawie badań labora
toryjnych.

Stan większości elementów kamieniarki w Dolinie 
Szwajcarskiej jest zły. Podstawowymi formami zni
szczeń tych elementów są silne zabrudzenia i złuszcze- 
nia powierzchniowych warstewek piaskowca, ślady 
wysoleń (głównie na murze ogrodzenia), bardzo duże 
ubytki materiału kamiennego (szczególnie w tralkach), 
spękania i mchy na znacznej powierzchni elementów

4. F. Galiński, op. cit.

4. Tralki w balustradzie od strony Alei Ujazdowskich. Bardzo znaczne 
ubytki kamienia na całej wysokości tralek. Fot. P. Gutowski

4. Banister balustradę form Aleje Ujazdowskie. Considerable missing 
parts o f  stone along the height o f  the entire banisters. Photo: P. 
Gutowski

(przeważnie murów oporowych), miejscowe braki wy
pełnienia spoin między łączonymi blokami kamienny
mi oraz ich pojedyncze przemieszczenia względem po
zycji pierwotnej. Kamieniarka ta powinna być pilnie 
konserwowana. I to nie tylko dlatego, żeby przywrócić 
Dolinie Szwajcarskiej jej dawną świetność i funkcje 
z ubiegłego wieku, ale ze względu na to, że jak pisze 
autor Gawęd o Warszawie Franciszek Galiński „...sto
lica każdego państwa jest jego sercem, mózgiem i prze
de wszystkim obliczem”4. Nie powinno być zatem w re
prezentacyjnym miejscu Warszawy tak widocznej i po
nad wszelką miarę zniszczonej kamieniarki parkowej.

The State of Masonry in the Dolina Szwajcarska Park in Warsaw

Research and observation conducted in 1988 and 1997 
determined the State of the masonry in „Dolina Szwajcarska” 
in Warsaw. The masonry in ąuestion is composed mainly of 
sandstone. The State of the majority of the stone elements is 
highly unsatisfactory. The basie forms of the damage are con

siderable: dirty and peeling outer surface layers of the sand
stone, salinity, very large missing parts of the stone materiał, 
and locał gaps in filling in the joints between the stone blocks. 
Owing to the site of „Dolina Szwajcarska” in the representative 
part o f town, the masonry should be urgently repaired.
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Michał Gradowski

SKARB ZE ŚRODY ŚLĄSKIEJ — KALENDARIUM ODKRYĆ I BADAŃ

Jesienią minionego roku otwarta została w Mu
zeum Narodowym we Wrocławiu wystawa słynnego 
skarbu średzkiego. Klejnoty wchodzące w skład tego 
zespołu uprzednio poddano zabiegom konserwator
skim. W tym też czasie ukazało się obszerne opraco
wanie skarbu średzkiego1, zawierające analizę klejno
tów pióra Jerzego Pietrusińskiego, omówienie kamie
ni szlachetnych z tego zespołu autorstwa Michała 
Sachanbińskiego i wreszcie pełen, bogato ilustrowany

1. Wykop w miejscu rozebranych domów przy ul. Daszyńskiego, w 
głębi czekający na rozbiórkę dom nr 14, w którego fundamentach 
tkwi jeszcze nie odkryty skarb. Fot. 1985 r.

1. Excavation site in place ofthe demolished houses in Daszyńskiego 
Street; in the background — house no. 14, awaiting demolition, 
whose foundations conceal the still undiscouered treasure. Photo from 
1985

katalog obiektów z uwagami tyczącymi konserwacji. 
Wydaje się więc, że publikacja ta i wystawa zamykają 
pierwszy, najważniejszy etap pracy nad tym słynnym 
znaleziskiem, a ośmioletni okres badań naukowych 
dostarczył tak bogatych informacji, że obecnie można 
się już spodziewać zaledwie drobnych uzupełnień 
i uściśleń.

Przypadek zrządził, że byłem pierwszym history
kiem sztuki, który oglądał klejnoty z tego zespołu 
i opracował wstępne ich rozpoznanie, a przy okazji 
zebrał garść szczegółów tyczących okoliczności jego 
odkrywania. Ponieważ wspomniana książka niemal 
całkowicie pomija ten wątek, przeto —  jakby z kroni
karskiego obowiązku — odnotowuję tu parę faktów 
i spostrzeżeń, które ani chybi czas zatrze w pamięci 
ludzkiej.

Dla pełniejszego obrazu na wstępie wypada zazna
czyć, że już dnia 8 czerwca 1985 r. odkryto w Środzie 
duży skarb monet z 1 poł. XIV w.* 2 Był on ukryty 
w glinianym garnku i choć znalazcy przywłaszczyli so

1. Klejnoty monarsze — skarb ze Środy Śląskiej, Wrocław 1996 
(dalej: „Klejnoty’96”).

bie jego zawartość, udało się jednak odzyskać z tego 
zespołu 3771 srebrnych monet. Jak można przypu
szczać nie zwrócone monety nie przyniosły ich posia
daczom znaczniejszych dochodów, tak więc odkrycie 
to było raczej sensacją dla naukowców niż dla mie
szkańców miasta.

W tej sytuacji trudno się dziwić, że trzy lata później, 
kiedy koparka odsłoniła denną część glinianego naczy
nia i sporą przygarść monet, nie było to w mieście aż 
taką sensacją jakby dziś można sądzić. Miało to miejsce 
dnia 24 maja 1988 r. przy głębieniu wykopu pod nowe 
fundamenty przy ul. Daszyńskiego, w miejscu gdzie do 
niedawna stał niewielki, zniszczony budynek, opatrzo
ny numerem 14 (ił. 1). Choć nie znamionował on 
swym wyglądem dostojnego wieku, w jego podzie
miach były dwa dość obszerne, sklepione kolebkowo 
pomieszczenia i przy odsadzce ławy fundamentowej 
jednego z nich odkryto ten nowy skarb (ił. 2). Znale
zisko było na tyle ciekawe, że oczywiście odkrywcy 
i przypadkowi gapie skrzętnie wyzbierali monety, ale 
nikt nie zadał sobie trudu by pobiec za wywrotką na 
wysypisko, gdzie niebawem spychacz rozgarnął kolej
ny pagórek gruzu, a z nim górną część glinianego gar
nka wraz z zawartością. Wezwany z Wrocławia arche
olog następnego dnia przebadał wykop i nic nie zna
lazłszy odjechał. Niebawem jednak przypadkowi lu
dzie, w tym często dzieci, zaczęli znajdować na wysy-

2. Przekrój i rzut podziemia domu nr 14 przy ul. Daszyńskiego: A — 
skarb znaleziony w 1985 r., B —  skarb znaleziony w 1988 r.

2. Cross-section and ground plan o f  the house at 14 Daszyńskiego 
Street; A — treasure uncouered in 1985, B — treasure found in 1988

---------------------------------------------------------------------
2. Znaleziska tego dokonano w czasie ziemnych prac kanalizacyj
nych pod chodnikiem, w odległości ok. 1 metra od ściany budynku 
nr 12 przy ul. Daszyńskiego.
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pisku monety. Kiedy 30 maja uczniowie przynieśli do 
muzeum złotą zausznicę, następnego dnia dyrektor tej 
placówki z dzieciarnią szkolną przeszukał wysypisko 
i pozyskał ponad 200 monet. Powiadomiony kierow
nik Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konser
watorskiego z Wrocławia w dniach 1-4  czerwca spe
netrował wysypisko przy pomocy słuchaczy Wrocław
skiego Ośrodka Szkolenia MO. Ziemię przesiewano 
przez sita do żwiru i pozyskano ponad 700 monet. 
Ostatni dzień pracy dał jednak tak mizerne efekty 
(zaledwie 7 monet), że dalszych poszukiwań zaprze
stano. Warto tu przypomnieć, że przez cały ten czas 
szukano monet srebrnych, a pojedyncze złote pieniąż
ki, a nawet odnaleziona zausznica, nie zapowiadały 
jeszcze sensacji, która dopiero miała nadejść. Choć 
archeologowie i muzealnicy nie spodziewali się na wy
sypisku większych rewelacji, miejscowa ludność od
wiedzała zwalkę coraz częściej w miarę jak rozchodziły 
się szeptane wiadomości o znajdowaniu tam złote
go złomu. Dnia 10 czerwca jeden z mieszkańców Śro
dy przyniósł do miejscowego muzeum złoty kwiaton 
z diademu. Tenże kwiaton, uprzednio odnaleziona za
usznica, a nade wszystko stugębna plotka o znajdywa
niu na wysypisku przez prywatnych poszukiwaczy wy
robów złotych, zmusiły archeologiczne władze kon
serwatorskie do prób zabezpieczenia zwałki przed dal
szą eksploatacją. Ponieważ ustawienie całodobowego 
dozoru nie dało rezultatu, zdecydowano pokryć cały 
„złotonośny” teren warstwą nawiezionej specjalnie ila
stej ziemi, rozgarniętej następnie spychaczem. Miało 
to miejsce w dniach 14 i 15 czerwca —  od tego czasu 
ucichło o nowych znaleziskach, choć chętnych do po
szukiwań nadal nie brakowało.

Ponieważ —  zgodnie z obowiązującym prawem — 
wszystko co leży w ziemi jest własnością Skarbu Pań
stwa, postanowiono odzyskać złoty złom od osób, 
o których wiedziano, że byli „szczęśliwymi znalazca
mi”. W dniu 28 czerwca i paru następnych organa MO 
dokonały licznych przeszukań, odzyskując kilka frag
mentów złotych wyrobów i sporo monet. Sprawy 
nieuczciwych znalazców skierowano do prokuratury 
we Wrocławiu.

Chciałbym tu z naciskiem podkreślić, że ani władze 
odbierające swą własność, ani znalazcy nie mieli roze
znania w historycznej randze znaleziska, które trakto
wano jako złoty złom, powstały z bliżej nieokreślo
nych, ale doszczętnie zniszczonych wyrobów. Najlep
szym świadectwem takiego stanu rzeczy jest wyjaśnie
nie udzielone mi przez zastępcę prokuratora woje
wódzkiego w rozmowie telefonicznej w dniu 7 lipca, 
kiedy prosił mnie o przyjazd do Wrocławia, gdzie jako 
biegły miałem zaopiniować dla potrzeb śledztwa ka
wałki złotej biżuterii żydowskiej pochodzącej zapewne 
z X IX  w. Dokładnie w tydzień później otrzymałem te
lefoniczną informację, że są domniemania, iż mogą to 
być resztki ozdób masońskich. Prosiłem więc o doko
optowanie Ryszarda Bobrowa —  kustosza działu zło-

tnictwa w Muzeum Narodowym w Warszawie, które 
posiada dość bogate zbiory o tej tematyce. Pismem 
z dnia 21 lipca powołano nas jako biegłych i w 4 dni 
potem mogliśmy obejrzeć „złoty złom” zgromadzony 
we wrocławskiej prokuraturze. Były to fragmenty ko
rony, zausznica, pasek złotej blachy, skromny pierścio
nek i kilka drobiazgów. Mimo luźno rozrzuconych 
elementów uznaliśmy niezwłocznie, że mamy to do 
czynienia z koroną o powtarzalnych segmentach — 
obiektem ogromnej rzadkości oraz wielkiej rangi hi
storycznej i artystycznej. Zausznica wśród znanych mi 
z literatury wielu obiektów tego typu (kilka lat praco
wałem w warszawskim Muzeum Archeologicznym) 
wyróżniała się ozdobnością i bogactwem. Całość zna
leziska wstępnie datowałem na wiek XIII z możliwo
ścią wejścia w sąsiednie stulecia. W protokole odnoto
wano także, że znalezisko zostało uznane za zespół 
pierwszorzędnej wartości. Przy okazji wyjaśniono mi, 
że istnieją uzasadnione podejrzenia, iż znaczna ilość 
takich fragmentów znajduje się jeszcze w rękach zna
lazców, ale po przeprowadzonych rekwizycjach są one 
starannie ukryte i nie ma praktycznie możliwości ich 
odzyskania.

W tej sytuacji niezwłocznie po powrocie do Warsza
wy udałem się osobiście do Generalnego Konserwato
ra Zabytków, a następnie do Ministra prof. A. Kraw
czuka z raportem o randze znaleziska średzkiego 
i propozycją ratowania tej części skarbu, która znajdu
je się jeszcze w rękach prywatnych. Mało kto jest zo
rientowany w wartości historycznej klejnotów, a ich 
ułomki traktowane są nadal przez znalazców jako 
złom, który po „nalotach” milicji bezpieczniej przeto
pić. Istniało więc realne zagrożenie zniszczenia reszty 
znaleziska. W tej sytuacji propozycja zwrotu odnale
zionych fragmentów za nagrodą równą trzykrotnej 
cenie złomu powinna być atrakcyjna dla posiadaczy 
tego „gorącego towaru”. Profesor Krawczuk bez dal
szych wyjaśnień docenił wagę problemu i zlecił Głów
nemu Specjaliście do Spraw Prawnych mec. A. Żół
kiewskiemu opracowanie i przeprowadzenie całej ak
cji. Tak więc dnia 8 sierpnia na zebraniu mieszkańców 
Środy ogłoszono apel Ministra i w dniach 13-30  tegoż 
miesiąca przeprowadzono pod kierownictwem A. Żół
kiewskiego akcję pozyskiwania klejnotów. Wśród dra
matycznych niekiedy pertraktacji odzyskano kilka 
fragmentów korony, zausznice, „sygnet” z wyobraże
niem półksiężyca i gwiazdy, parę pomniejszych dro
biazgów, a nade wszystko wspaniałą zaponę kolistą, 
stanowiącą obok diademu główną ozdobę tego bezcen
nego zespołu.

W tym jednak momencie kończą się niestety dzieje 
pozyskiwania klejnotów ze skarbu średziego. Najpew
niej ogromna wrzawa prasowa opiewająca wartość 
tego znaleziska skłoniła tych, co nie zwrócili jego frag
mentów, do starannego ukrycia „obiektów przeogro
mnej wartości” w nadziei krociowych zysków, zwła
szcza za granicą. Dodatkowym motywem takiego po
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stępowania był fakt, że wraz z zakończeniem akcji 
Ministerstwa prokuratura ponownie rozpoczęła ściga
nie nieuczciwych znalazców.

W tym momencie można już podsumować nasz 
obecny stan posiadania — obejmuje on osiem segmen
tów korony (w tym 2 bez orłów) i 8 łączących je 
kwiatonów, ponadto zaponę, dwie pary zausznic tar
czowych, zapinkę kolistą3, 2 pierścienie, obrączkę i 
„sygnet” z półksiężycem i gwiazdą (jak w godle herbu 
Leliwa), a nadto 3924 monety srebrne i 39 złotych.

Niezmiernie trudno odpowiedzieć na pytanie, jaką 
częścią skarbu dziś dysponujemy. Nasłuchując opowie
ści krążących po Środzie można dowiedzieć się o nie- 
zwróconych złotych naczyniach, drugiej koronie, ber
le itp. obiektach pasujących do królewskiego skarbu. 
Są to oczywiście bajki, ale niektórzy twierdzą, że 
w każdej bajce jest ziarnko prawdy. Znam wiarygod
nego człowieka, który na własne oczy widział niedaw
no w rękach prywatnych orła ze średzkiej korony.

Po tym szkicowym zarysowaniu historii odkrywania 
kolejnych składników skarbu średzkiego warto też 
prześledzić pokrótce dzieje badań nad tym zespołem.

Najwcześniejszą informacją o klejnotach średzkich 
jest wywiad, którego udzieliłem dnia 10 sierpnia re
dakcji „Spotkań z Zabytkami”4. Na podstawie oglę
dzin zaledwie części naszego obecnego stanu posiada
nia ustaliłem, że najstarszym obiektem są zausznice 
zwane dziś dużymi, które datowałem na XII w., naj
młodszym zaś diadem datowany na 1 ćw. XIV w. Klej
noty te uznałem za wyrób środkowoeuropejski ze 
wskazaniem na Węgry, Czechy lub któreś z księstw 
pod panowaniem Piastów.

Ważną datą w dziejach badań był 29 wrzesień —  
tego dnia pracownicy Muzeum Narodowego we Wroc
ławiu zwołali do Wojnowic sympozjum mające na celu 
ujawnienie i uporządkowanie podstawowych proble
mów związanych z tym cennym znaleziskiem. Prócz 
wszechstronnej dyskusji przewidziano też dwie szersze 
wypowiedzi —  Rainera Sachsa z Wrocławia5 i moją, 
a nadto omówienie przez doc. dr. hab. Wojciecha Ko
walskiego statusu prawnego tego znaleziska.

Rainer Sachs zaprezentował po raz pierwszy swą 
teorię o przynależności kosztowności średzkich do ro
dziny księcia czernihowskiego Michała Wsiewołodo- 
wicza, który uciekając przed najazdem tatarskim 
schronił się u swego siostrzeńca Konrada Mazowiec
kiego, a następnie ewakuował się na Śląsk, gdzie w ro
ku 1238 mieszczanie średzcy wymordowali część jego

orszaku (w tym wnuczkę) i zagarnęli przewożone ko
sztowności. W tej sytuacji skarb datował na 1 tercję 
XIII w., lecz proweniencję diademu i fibuli widział 
w Europie Zachodniej.

Zgoła odmiennie widziałem datowanie skarbu ja. 
Diadem konsekwentnie datowałem na 1 ćw. XIV w., 
a jego proweniencję hipotetycznie lokowałem w trój
kącie Śląsk —  Kraków —  Praga. Wtedy też wysunąłem 
przypuszczenie, że może to być diadem ślubny. Analo
gicznie datowałem zaponę, widząc jej twórcę 
wśród złotników północnoitalskich. Obie pary zausz
nic lokowałem na Węgrzech lub na ziemiach sąsied
nich i datowałem na przełom XII/XIII w. Odnośnie 
„sygnetu” reprezentowałem opinię, że jest to pierścień 
grobowy, znacznie późniejszy niż reszta skarbu, do 
którego nie należał. Następnego dnia (tj. 30 września) 
uczestnicy sympozjum udali się do Środy Śląskiej, gdzie 
Sachs i ja udzieliliśmy wywiadu T. Ławickiemu —  tam
że odnotowano powyższe ustalenia Sachsa i moje6. 
Krótko potem w redakcji „Biuletynu Historii Sztuki” 
złożyłem kojnunikat7, w którym zawarłem powyższe 
konstatacje jako rozpoznanie wstępne.

Znacznie szerzej omówiłem diadem średzki na ze
braniu naukowym w Polskim Towarzystwie Heral
dycznym dnia 20 listopada. Na podstawie analizy or
łów uzasadniłem datowanie diademu na 1 ćw. XIV w. 
Pozostałe klejnoty omówiłem marginalnie, podtrzy
mując uprzednie datowanie. Była to ostatnia moja 
wypowiedź na temat klejnotów średzkich, a streszcze
nie tego referatu publikowałem w „Biuletynie Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego”8.

Jesienią dwie osoby równolegle zaczęły dogłębne 
badania nad zespołem klejnotów średzkich. Elżbieta 
Gajewska (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) w sze
rokim opracowaniu, opierając się na mnogim materia
le porównawczym, datowała koronę na przełom XIII 
i XIV w., zausznice na przełom XII i XIII, a zaponę na 
pierwszą połowę XIII w. Jako miejsce ich powstania 
wskazywała hipotetycznie Nadrenię, zaś kameę z or
łem w zaponie łączyła z południową Italią. Opracowa
nie to nie zostało opublikowane, było bowiem przewi
dziane jako część obszernego wydawnictwa omawiają
cego skarb średzki, którego druk wstrzymano z nie
znanych mi przyczyn. Również w tym czasie pracował 
nad klejnotami średzkimi J. Pietrusiński (Instytut Sztu
ki PAN). Jego opracowanie w kserograficznej, mało 
nakładowej odbitce wydano z końcem 1988 r.9, zaś 
nieco rozszerzoną wersję opublikowano w tej samej

3. Obiekt ten w dotychczasowej literaturze określano mianem za
usznicy kolistej lub bransolety — jak domniemali niektórzy dziecię
cej, a to ze względu na bardzo małą średnicę. Dodać tu wypada, że
byłaby to bransoleta pokutna, a to ze względu na duże kulki nani
zane na kolistą obręcz, które musiałyby dotkliwie uwierać rękę
dziecka. Obręcz ta jest zapinana na prosty zameczek haczykowy
i ozdobiona pełnoplastyczną figurką ptaszka. Zarówno wielkość 
obiektu, jak nade wszystko jego kształt i dekoracje trudno kojarzyć 
z bransoletą, natomiast pasuje on jak ulał do spinania na tyle głowy 
panieńskiego warkocza.

4. Publikowany w nr 6/88, s. 10-13.
5. Ten historyk sztuki był najbardziej powołany do opiniowania 
znaleziska, jako że miał za sobą dogłębne badania nad krzyżem 
z diademów z Katedry Wawelskiej.
6. Miesięcznik „Swiatowit” nr 953, s. 2-3.
7. Publikowany w nr 4/88, s. 363-365.
8. Publikowany w nr 4/91, s. 1-2.
9. Skarb złoty ze Środy Śląskiej, wyd. Wojewódzki Ośrodek Arche
ologiczno-Konserwatorski [dalej: WOAK], Wrocław 1989.
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formie w roku następnym10. Opracowanie to, oparte 
również na szerokim materiale porównawczym, ustala 
datowanie zapony i zausznic na 2 tercję XIII w , a ko
rony na 2 ćwierć XIV w. Praca ta przynosi szereg 
innych intresujących informacji. Jako ciekawy materiał 
wskazuje obraz Konrada z Soest, który u schyłku 
XIV w. namalował św. Mikołaja z trzema pannami, 
a jedna z nich ma na głowie koronę z orłami zbliżoną 
do średzkiej. Pietrusiński również przekonywująco zbi
ja moją hipotezę jakoby korona mogła powstać na 
Śląsku lub w kręgu dworu krakowskiego, które to 
miejsca wskazałem jako jedne z możliwych. Co praw
da uchyla się od wskazania miejsc powstania poszcze
gólnych klejnotów, lecz jako wspólny mianownik ca
łego zespołu widzi skarbiec Luxemburgów. Co więcej, 
jako pierwszy wskazał możliwość pojawienia się tych 
klejnotów w Środzie na drodze zastawu u tamtejszych 
Żydów, a to za pośrednictwem Jana ze Środy —  sek
retarza króla Karola IV

W tymże roku ukazało się opracowane przez M. 
Sachanbińskiego studium kamieni szlachetnych, któ
rymi udekorowano klejnoty średzkie11.

Rainer Sachs w pierwszym kwartale 1989 r. korzy
stając ze stypendium Fundacji Humbolta szperał w ar
chiwach i bibliotekach niemieckich. W początkach 
kwietnia rozesłano zaproszenia na wystawę fotogra
ficzną skarbu w muzeum średzkim (otwarcie dnia 
14 kwietnia). W dołączonej do niego krótkiej nocie 
Sachs wysunął swą nową teorię, którą szerzej rozwinął 
na wystawie, a następnie opublikował drukiem12 13. Wy
konawców wszystkich klejnotów skarbu widzi w war
sztatach weneckich, zaś pierwszej ich właścicielki upa
truje w żonie lub córce króla Sycylii Karola II d’Anju, 
której wizerunek w koronie z orłami utrwalić kazał 
ten monarcha na swym obrazie wotywnym przedsta
wiającym świętego Mikołaja i panny, a ofiarowanym 
do jego katedry rodowej w Bari (kopią tego obrazu ma 
być dzieło Konrada z Soest, ujawnione poprzednio 
przez Pietrusińskiego). Drogą dziedziczenia klejnoty 
miały przejść na Blankę de Valois, pierwszą żonę króla 
Czech Karola IV Monarcha ten, spodziewając się 
znacznych ekspensów związanych z nadchodzącą ko
ronacją na cesarza, zastawił kosztowności u średzkiego 
Żyda Mojżesza. Ten zakopał skarb w piwnicy swego 
domu w obliczu wielkiego pogromu Żydów średzkich 
w roku 1362, którego zapewne nie przeżył. Z osobą

tego Żyda łączy Sachs ciekawą uwagę na temat złotego 
pierścienia z przedstawieniem półksiężyca i gwiazdy. 
Upatruje w tym godle motywu symbolizującego w pla
styce judaistycznej święto ustanowienia kalendarza ży
dowskiego przez Mojżesza i twierdzi, że we wszystkich 
spotkanych wypadkach właściciele pieczęci z tym zna
kiem nosili imię Mojżesz.

W tym samym czasie J. Pietrusiński udzielił w TV 
wywiadu Irenie Dziedzic, gdzie pogardliwie wypowia
dał się o badaniach prowadzonych przez jego poprze
dników10 11. Od tego momentu wokół skarbu średzkiego 
zapadła w Polsce na wiele lat głucha cisza, mimo że 
pierwotnie tenże uczony postulował wszechstronne 
badania znaleziska, zakończone otwartym sympozjum 
z udziałem uczonych z zagranicy.

Dopiero w 1995 r. przeprowadzono konserwację 
klejnotów średzkich i rekonstruowano brakujące czę
ści korony. Zadanie to wykonał Wojciech Bochnak 
w pracowni konserwacji metalu Muzeum Narodowe
go w Krakowie14.

W dniu 20 listopada tegoż roku odbyło się posie
dzenie naukowe Komitetu Nauk o Sztuce PAN, na 
którym J. Pietrusiński wygłosił odczyt pt. Średnio
wieczne klejnoty monarsze w złotym skarbie ze Środy 
Śląskiej, a w roku następnym opublikował wyniki 
swych wieloletnich badań w broszurze pod tym samym 
tytułem15. Rok 1996 przyniósł nam nie tylko pierwszą 
wystawę skarbu średzkiego, ale i pełne jego omówie
nie, w którym opracowanie Pietrusińskiego stanowi 
podsumowanie jego dotychczasowych badań nad klej
notami z tego zespołu. W największym skrócie jego 
konstatacje wyglądają następująco. Korona datowana 
na początek lub pierwsze dziesięciolecia XIV w. jest 
dziełem „wybitnego złotnika znającego tradycje zło- 
tnictwa włoskiego i współczesne złotnictwo dwor
skie” 6̂. Przeznaczona była dla niewiasty z jednego 
z europejskich domów panujących zapewne jako ko
rona ślubna. Wśród bardziej prawdopodobnych wy
mienia za A. Gieysztorem17 Elżbietę Ryksę córkę Prze
mysława II i żonę Wacława II króla Czech i Polski oraz 
za R. Sachsem Blankę de Valois siostrę króla francu
skiego Filipa VI i żonę Karola IV króla Czech. Zaponę 
datuje na 2 tercję lub 3 ćwierć XIII w., a powstanie jej 
widzi „w kręgu złotnictwa dworu Staufów lub w bez
pośredniej zależności oddziaływania jego tradycji, 
zwłaszcza włoskich”18. Zawieszki duże, dwustronne

10. Klejnoty monarsze ze Środy Śląskiej, wyd. WOAK, Wrocław 
1989.
11. N. Sachanbiński, Kamienie szlachetne z klejnotów monarszych 
ze Środy Śląskiej, wyd. WOAK, Wrocław 1989.
12. N. Sachs, Ostatni właściciel skarbu średzkiego, „Złotnik — 
Zegarmistrz” 1989, nr 2, s. 35-36 oraz Der Schatzfund von Neu- 
markt, „Schlesien” 1991, nr 36, z. 2, s. 74.
13. Program emitowany w dniu 9 kwietnia 1989. Dysponuję ma
szynopisem podpisanym przez J. Pietrusińskiego, gdzie cytuje on 
swą wypowiedź in extenso.
14. J. Pietrusiński pisze (Klejnoty’96, s. 52), że prace konserwator
skie były przez niego konsultowane i nadzorowane. Kilkadziesiąt

stron dalej (tamże, s. 99) i u innego autora czytamy, że założenia do 
prac konserwatorskich ustaliła komisja pod przewodnictwem prof. 
A. Gieysztora, w skład której wchodził J. Pietrusiński. Nie jest dla 
mnie jasny problem „nadzoru” nad pracami konserwatorskimi, któ
ry sprawował ten badacz. Jeżeli założenia opracowała komisja, to 
nadzór mógł odnosić się jedynie do części technologicznej. W. Boch
nak jest szeroko znany jako znakomity technik, nie mogę więc pojąć 
jaką rolę pełnił nadzorca w jego warsztacie.
15. Publikacja Instytutu Sztuki PAN, Warszawa 1996, nakł. 120 egz.
16. Klejnoty’96, s. 37.
17. Tamże, s. 8.
18. Tamże, s. 20.
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datuje na XII w., a ich proweniencji upatruje „zapewne 
nieopodal wschodniego horyzontu europejskiego, lub 
może nieco poza nim, w kręgu niedalekich wpływów 
bizantyjskcih i bliskowschodnich...”^ . Parę mniej
szych, jednostronnych zawieszek i zapinkę, określaną 
przez niego jako bransoleta (?), datuje na 2 poi. XIII w. 
i przypuszcza że „powstały w kręgu dworskiego złot- 
nictwa węgierskiego lub w zasięgu jego oddziaływa
nia”19 20. Pierścień ze smoczymi głowami datuje najpew
niej na 2 poi. XIII w., zaś pierścień z szafirem i złotą 
taśmę na początek XIV w.21 Natomiast nic nie wspo
mina o pierścieniu z półksiężycem i gwiazdą oraz
0 obrączce.

Odnośnie do dziejów klejnotów jest skłonny przy
puszczać, że stanowiły one rezerwę skarbca Karola IV 
zastawioną lub sprzedaną za pośrednictwem Jana ze 
Środy Żydom średzkim, a następnie ukrytą przez nich 
w czasie pogromu. Wyraża też słuszną wątpliwość czy 
uda się kiedykolwiek dociec skąd poszczególne przed
mioty trafiły do skarbca Luxemburgów.

Tak oto wygląda najnowsze opracowanie klejnotów 
średzkich. W tej szeroko udokumentowanej pracy 
brak mi jednak paru wyjaśnień.

Pierwszym ważnym zagadnieniem, któremu warto 
poświęcić nieco uwagi, jest próba odpowiedzi na py
tanie czy nasze klejnoty pochodzą z jednego skarbu — 
wiadomo bowiem, że nie zostały odnalezione in situ
1 były rozproszone na znacznym terenie. Do tego ro
dzaju przemyśleń skłania mnie fakt, że wśród pozornie 
zwartego zespołu odnalezionych monet pięć jest wy
raźnie młodszych od pozostałych. R. Pieńkowski 
w swym opracowaniu22 domniemywa, że monety te 
zostały obecnie domieszane do naszego skarbu i po
chodzą z innego znaleziska. Co więcej —  w tymże 
katalogu23 opisano dwa gliniane naczynia (niekom
pletne) z wyraźnymi śladami przechowywania we
wnątrz monet, a datowane pewnie na XIV -XV  
i XVI w.24 * Jakie więc monety były przechowywane 
w tych garnkach i czy wspomniane pięć monet jest 
szczątkowym śladem jeszcze dwu nieznanych nam dzi
siaj skarbów? Z opisanymi powyżej wątpliwościami 
łączy się następna kwestia —  dlaczego zrezygnowano 
bez komentarza z opracowania pierścienia z półksię
życem i gwiazdą? Moja luźna hipoteza, że jest to obiekt 
przypadkowo zabłąkany w tym zespole nie może prze
sądzać sprawy, zwłaszcza w świetle domniemań Sach
sa, że obiekt ten możnaby łączyć z ostatnim posiada
czem skarbu.

Następnie chciałbym znaleźć tu choćby próbę od
powiedzi na pytanie, jak duży był nasz skarb pierwo

tnie? Z moich pobieżnych przemyśleń wynika, że po
siadamy obecnie znaczny procent tego depozytu. Jak 
wiemy poszczególne elementy skarbu były rozdrobnio
ne —  korona rozmontowana (bo nie znaleziono ni
gdzie dwu segmentów razem), kulka od zawieszenia 
była oddzielona od swej macierzystej zausznicy, a dro
bne oprawy kamieni od zapony i pierścienia. Znajdo
wane były one przez różne osoby, w różnych miejscach 
i czasie. Wszystkie jednak dały się złożyć b e z  r e s z 
t y w posiadany obecnie zespól. Brak fragmentów nie 
pasujących do całości świadczy moim zdaniem o tym, 
że zespół ten zapewne nie zawierał znaczniejszych 
ilości obiektów ponad te, które dziś znamy.

Wypadałoby także odpowiedzieć na pytanie ile te 
klejnoty były warte —  zwłaszcza w świetle domnie
mań, że mogłyby stanowić wsparcie finansowe expen- 
sów na uroczystości koronacji Karola IV na cesarza. 
Możemy hipotetycznie założyć, że zgodnie z ówczes
nym obyczajem takie zastawy posiadały wartość Wa
gową kruszcu. Opierając się na wadze złota i jego pró
bie23 obliczyłem, że kruszec zawarty w klejnotach sta
nowił równowartość 172 florenów. Czy dużo to czy 
mało? Okazuje się, że w 1318 r. za taką sumę można 
było kupić na Śląsku 5 (pięć!) koni wierzchowych26. 
Uważam, że warto podjąć trud głębszego przemyślenia 
tego problemu.

I wreszcie na zakończenie problem niemałej wagi. 
We wspomnianym wydawnictwie opisano szeroko za
kres konserwacji i rekonstrukcji brakujących elemen
tów korony27. Dowiadujemy sią stąd, że rekonstruo
wano segmenty i kwiatony odtwarzając je precyzyjnie 
na podstawie zachowanych elementów analogicznych 
a następnie ozdobiono kamieniami na wzór oryginal
nych segmentów. Na marginesie dodam, że byłbym 
zwolennikiem purystycznej konserwacji operującej re
konstrukcją w formie sylwetki wyciętej w blasze — 
takie rozwiązanie w ekspozycji przyściennej nie zabu
rzałoby efektu plastycznego tego cennego klejnotu. 
Rozumiem jednak odmienną koncepcję, natomiast nie
pokoi mnie fakt, że w tak skrupulatnym opisie nie 
podano jak są oznaczone elementy rekonstruowane. 
Dla niewtajemniczonych dodam, że rekonstruowane 
fragmenty wykonane są z miedzi lub srebra i następ
nie złocone, aby optycznie nie różniły się od reszty. 
W braku jednoznacznego ich ocechowania dla odróż
nienia oryginału od repliki trzeba by w przyszłości 
pilnikiem nacinać każdy element dla sprawdzenia czy 
w środku jest złoto (oryginał) czy srebro lub miedź 
(replika). Tworzenie tego typu półfalsyfikatów stało by 
w jaskrawej sprzeczności z zasadami konserwacji i dla-

•

19. Tamże, s. 43.
20. Tamże, s. 45.
21. Tamże, s. 46.
22. Tamże, s. 127.
23. Tamże, s. 139.
24. Podobno ocalały szczątki naczyń, w których odnaleziono mo
nety w 1985 i 1988 r. Czy omówione naczynia są tymi właśnie

zabytkami? — w katalogu brak jakichkolwiek informacji o ich po
chodzeniu.
25. Klejnoty ’96, s. 129-136.
26. J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Osso
lineum 1990, s. 60 — w r. 1318 we Wrocławiu koń pod wierzch 
kosztował 34 floreny.
27. Klejnoty ’96, s. 100-106.
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tego problem oznakowania elementów dorabianych 
nie powinien być pominięty w tak obszernym opraco
waniu.

Na tym można by zamknąć uwagi tyczące dziejów 
odkrycia i opracowania skarbu średzkiego gdyby nie 
pewien problem.

Już w pierwszej swej publikacji J. Pietrusiński pisze, 
że ci, którzy do tej pory zajmowali się skarbem średz- 
kim „określali i datowali znalezisko rozbieżnie i chwiej
nie na różne okresy między X a XVI w.”28 Rozumieć 
należy, że chodzi tu tylko o Sachsa i o mnie, jako że 
można założyć, że Pietrusiński nie znał nie publikowa
nego tekstu Gajewskiej. Następnie w swym wystąpie
niu telewizyjnym oświadczył, że „specjaliści z Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie (pluralis maje- 
staticus w odniesieniu do mnie to zbytek grzeczności 
—  uwaga M. G.) wespół z innymi koneserami’’1 snuli 
nieprawdopodobne opowieści o klejnotach bez ich ba
dania29. Wreszcie w liście skierowanym do mego dy
rektora30 specjaliści z Instytutu Sztuki PAN zajmujący 
się klejnotami średzkimi donosili, że ja w referacie 
wygłoszonym w listopadzie ’88 wykorzystałem bez cy
towania ich ustalenia publikowane w grudniu tegoż 
roku. Nie chciałem wtedy podejmować dyskusji, bo —  
jak powiada jeden z moich przyjaciół —  dyskutować 
z Pietrusińskim to tyle, co kopać się z koniem. Uzna
łem więc, że nisko nakładowe wydawnictwo powiela
czowe, ulotna wypowiedź w TV czy zgoła list mogę 
pominąć milczeniem. Niestety w swej ostatniej publi
kacji dr Pietrusiński uznał nie tylko, że przed jego 
badaniami nic godnego uwagi o klejnotach średzkich 
nie powiedziano, ale —  co gorsze —  osoby wcześniej 
piszące o tym zespole (dotyczy to tylko Sachsa i mnie) 
pomówił o plagiat31.

Chciałbym więc zwrócić uwagę, że pierwszą moją 
opinię o skarbie publikowałem w numerze „Spotkań 
z Zabytkami”, który zamknięto we wrześniu ’88 (zob. 
odwrocie okładki), a więc na miesiąc przedtem, zanim 
Pan Doktor po raz pierwszy zobaczył klejnoty średzkie. 
Stwierdzam tam jednoznacznie, że najmłodszym 
obiektem w tym zespole jest diadem, który datuję na 
1 ćwierć XIV w., najstarszym zaś zausznice (zwane dziś 
dużymi) pochodzące z XII w. Muszę przyznać, że do 
dziś niemałą satysfakcję czerpię z faktu, że w ciągu 
trzech tygodni dokonałem ustaleń, które utytułowany 
mediewista w całej rozciągłości potwierdził po 8 latach

badań. Nie może też Pan Doktor zaprzeczyć, że znał 
tę publikację, bowiem cytuje ją w wykazie bibliografii. 
Nie może też zaprzeczyć, że znał moją ostatnią wypo
wiedź podtrzymującą te konstatacje, a zawartą w refe
racie wygłoszonym w PTH dnia 20 listopada, czyli na 
miesiąc przez pierwszą publikacją Pana Doktora. 
Skrzętne pomijanie w zestawieniach bibliograficznych 
streszczenia tego referatu publikowanego w „Biulety
nie PTH” nie ratuje sprawy —  wiele osób pamięta 
obecność Pana Doktora na sali w czasie tego odczytu. 
Jak więc mogłem popełnić plagiat (Pan Doktor określa 
to eufemistycznym zwrotem „przejąć bez cytowania”), 
skoro ostatnia moja wypowiedź miała miejsce na mie
siąc przed pierwszą mego adwersarza?

Choć od początku nie zgadzałem się z hipotezą 
R. Sachsa tyczącą ostatniego właściciela skarbu, a gło
szoną przez niego we wstępnej fazie badań nad klej
notami średzkimi, to muszę stanowczo zaprotestować 
przeciw imputowaniu mu ośmieszającej historyjki 
o kuriozalnej postaci, jaką jest „cesarzowa tatarska”. 
Od pierwszego swego wystąpienia w Wojnowicach 
twierdził on coś zgoła innego (o czym pisałem powy
żej), a stwierdzenia swe oparł na analizie opracowania 
B. Zientary32.

Pisze też Pan Doktor, że przed badaniami podjętymi 
osobiście przez niego nie było „wystarczającego i przy
bliżającego rozpoznania” klejnotów średzkich33. Otóż 
czynię Go uważnym, że już w 24 godziny po obejrze
niu zaledwie cząstki znanych nam dziś precjozów mia
łem rozpoznanie na tyle „wystarczające i przybliżają
ce”, że na podstawie mej relacji minister kultury podjął 
natychmiastową akcję pozyskania reszty klejnotów 
z tego skarbu, akcję jakiej nie podjęto dla pozyskania 
żadnego innego znaleziska.

Mam nadzieję, że na tych wybranych przykładach, 
jak i w chronologicznym zestawieniu wypowiedzi 
w pierwszej części tej notatki, wykazałem jasno, że już 
przed badaniami Pana Doktora niektórzy ustalili sporo 
ciekawych rzeczy o klejnotach średzkich, które to kon
statacje potwierdził Pan Doktor w swej pracy lecz „bez 
cytowania”. Ale dla jasności sprawy —  nie chcę po
wiedzieć, że J. Pietrusiński popełnił plagiat. Przemil
czanie cudzych dokonań i pogardliwy stosunek do 
wszystkiego co powiedziano przed nim pozostawiam 
do oceny i określenia Czytelnikowi.

28. Skarb złoty ze Środy Śląskiej, Wrocław 1988, s. 3.
29. Zob. przyp. 13.
30. List datowany 23 V 1989 w moim posiadaniu.
31. W Klejnoty’96 na s. 52 pisze: „Nb. datowanie, przykłady po
równawcze, argumenty i wnioski, przedstawione w moim opracowa
niu zostały następnie przejęte (bez cytowania) [podkr. — M. G.] 
przez piszących o skarbie, którzy też wycofali się z niewytrzymują- 
cego krytyki domniemania o jego związku z rabunkiem „cesarzowej 
tatarskiej”, wysuwanym bez znajomości pięknego artykułu B. Zien

tary: Cesarzowa tatarska na Śląsku — geneza i funkcjonowanie 
legendy...”
32. Choć publikacja materiałów z sympozjum w Wojnowicach ni
gdy nie doszła do skutku, ale —  może to kogoś zaskoczy —  spotkanie 
to było w całości nagrane na taśmę magnetofonową i dlatego dziś 
mogę z całą pewnością stwierdzić, co wtedy Sachs powiedział.
33. Klejnoty’96, s. 52.
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The Treasure from Środa Śląska —  a Calendar of Discoveries and Research

A treasure trove containing almost 4 0 0 0  silver coins from 
the first half o f the fourteenth century as well as gold jewels: 
a crown composed o f segmets topped with eagles (first 
ąuarter o f the fourteenth century), a large circular brooch 
(third ąuarter o f the thirteeth century), two pairs o f shield- 
-shape head ornaments (tw elfth-thirteenth century), and a 
number o f smaller objects from the same period, was discov-

ered in the Spring of 1 9 8 8 , during the dem olition of the 
foundations o f a house situated within the Old Town in 
Środa Śąska (voivdeship o f Wrocław, Silesia). This whole 
com plex was subject to conservation and detailed studies for 
the richly illustrated publication: Klejnoty monarsze —  skarb  
ze Środy Śląskiej (Royal Jew els —  the Treasure from Środa 
Śląska), W rocław  1996 .
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Karol Guttmejer

GROBOWA KAPLICA GĄSIOROWSKICH W NOWEJ WSI KOŁO WARKI
W WOJEWÓDZTWIE RADOMSKIM

Nowa Wieś w gminie Warka to średniej wielkości 
osada na trasie z Grójca do Warki. W jej centrum leży 
duży zespół dworsko-folwarczny, obecnie użytkowany 
przez zespół szkół ogrodniczych. Jego ośrodkiem jest 
interesujący kłasycystyczny dwór wzniesiony na począ
tku X IX  w. dla Borowskich, a będący od 1821 r. włas
nością Tomasza Gąsiorowskiego1. Poza tym dominuje 
tu nieciekawa współczesna zabudowa, charaktery
styczna dla okresu urzędowych ograniczeń i rygorów 
budowlanych w peerelowskich wsiach.

Na terenie tej wsi jest jeszcze jeden zabytek godny 
szczególnego zainteresowania historyków sztuki i kon-

1. Nowa Wieś kolo Warki, kaplica grobowa — rzut przyziemia. 
Pomiar M. Misztal, VII 1996 r.

1. Nowa Wieś' near Warka, sepulchral chapel — ground plan. Mea- 
surement: M. Misztal, July 1996

serwatorów zabytków. Jest to murowana klasycystycz- 
na kaplica grobowa. Stoi ona z dala od wsi, około 1,5 
km na północny zachód od dworu, na niewielkim 
wzniesieniu. Pierwotnie była dobrze widoczna z tere
nu rezydencji i dopiero współczesna zabudowa na za
chód od dworu przesłoniła ten widok. Z czasem wokół 
kaplicy wyrosło kilka drzew, które mają teraz około 
80 lat, poza tym wzniesienie zarośnięte jest obecnie 
samosiejkami krzewów.

Kaplica została wzniesiona w 1828 r. przez ówczes
nego właściciela dóbr Nowa Wieś — Tomasza Gąsio
rowskiego z przeznaczeniem na rodową kaplicę gro
bową2. Wybudowana na planie prostokąta o propor
cjach złotego podziału (9,20 x 12 m), ma kubiczną 
formę przykrytą spłaszczonym dachem dwuspado
wym. Na uskokowo cofniętych narożnikach stoją wto
pione w mur niekanelowane kolumny doryckie, dźwi
gające tylko na krótszych elewacjach skromne belko
wanie pozbawione architrawu. Nad kolumnami naroż
niki budowli wieńczą proste akroteriony. Zasadnicze 
powierzchnie elewacji, lekko zbiegające się ku górze, 
mają ledwo czytelne obecnie boniowanie wyrobione 
w tynku, zatarte podczas ostatniego, niezbyt udanego 
remontu. Prostokątne, proste wejście znajduje się 
w szczytowej wschodniej elewacji. Z obu jego stron na 
ścianie są reliefowe wazy o formie lekytów —  takie 
same są na przeciwległej elewacji. Nad wejściem oraz 
wysoko w bocznych ścianach umieszczone zostały ni
skie okna o luku koszowym. Tylko tylna, zachodnia 
ściana ma leżące prostokątne okno. Kapitele kolumn, 
odcinki gzymsu, akroteriony, lekyty oraz parapety 
okien wraz z kroksztynami wykonane są z piaskowca. 
Zaskakuje wnętrze kaplicy. Przesklepione regularną 
kolebką, ma ściany i sklepienie pokryte polichromią. 
Zachowane partie pokazują architektoniczną dekorac
ję. Stojące na cokole parzyste jońskie pilastry w naroż
nikach ścian dźwigają pełne belkowanie z modyliono- 
wym lub kroksztynowym gzymsem. Nad belkowaniem 
znajduje się malowane kasetonowe sklepienie, a w po
lach kasetonów malowane rozety. W ścianach tarczo
wych nad gzymsem są malowane promieniste glorie. 
Elementy architektoniczne: cokół, pilastry, belkowanie 
i kasetony są w kolorze żółtym, pole między pilastrami 
ma kolor czerwieni pompejańskiej, a żółte rozety i glo
rie mają zielonkawe tło. Malarski wystrój wnętrza 
kaplicy najwyraźniej nawiązuje do antycznych wzo-

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce (dalej KZSz), t. X, woj. war- 2. Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Województwa Mazo- 
szawskie, z. 5, Powiat Grójec, oprać. I. Galicka, H. Sygietyńska, wieckiego, Wydział Wyznań Religijnych (dalej AGAD, KWM), Akta 
Warszawa 1973, s. 52. Szczegółowe tyczące się Kaplicy prywatnej w Nowej Wsi Obwodu

Warszawskiego, sygn. 6371.
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2. Fasada kaplicy — elewacja wschodnia. Fot. K. Guttmejer, 
IV 1997 r.

2. Chapel faęade — eastern elevation. Photo: K. Guttmejer, April 
1997

rów. Niestety bez odpowiedniego technologicznego 
przebadania nie można obecnie stwierdzić w jakiej 
technice malarskiej została ta polichromia wykonana. 
Pod całą kaplicą mieści się kolebkowo sklepiona krypta 
z dwupoziomowymi katakumbami w części zachod
niej.

Zniekształcona powojennymi zniszczeniami dachu 
bryła kaplicy, o uproszczonych obecnie elewacjach, 
dopiero po głębszej analizie zwraca uwagę. Nie jest to 
bowiem któryś z typów antycznej świątyńki, np. disti- 
los, prostylos lub monopteros, które w postaci ogro
dowych pawilonów oraz cmentarnych kaplic były dość 
popularne w okresie klasycyzmu, a także później3. Ka
plica w Nowej Wsi nie ma charakterystycznego kolum
nowego portyku, jaki występuje w najprostszym nawet 
typie świątyni distilos in antis czy prostylos. Przy po
szukiwaniu analogii autor natrafił na projekt Szymona 
Bogumiła Zuga dla Grobowca Złudzeń w rezydencji 
Heleny Radziwiłłowej w Arkadii z 1793 roku4. Za
projektowana przez Zuga budowla, stojąca na sztucz
nie usypanym małym pagórku, ma prawie identycznie 
opracowane elewacje z wtopionymi narożnymi ko
lumnami i akroterionami nad nimi. Odmienny jest 
dach, ale nie wiemy jak wyglądał pierwotny dach 
kaplicy, wiadomo tylko, że na początku był pokryty 
blachą żelazną5. Jednoprzestrzenne wnętrze w projek
cie Zuga przykryte jest drewnianym stropem z dużym,

3. KZSz, s. VI; autorki Katalogu określają formę budowli „w typie 
antycznej świątyńki”. Ponadto nie wspominają słowem o polichromii.
4. Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, nr inw. 
2362; ten główny projekt pozbawiony jest krypty, dopiero projekty 
uzupełniające i wariantowe pokazują kolebkowo przesklepioną kry
ptę z katakumbami —  por. rys. nr 2363, 2364, 2366. Grobowiec
Złudzeń wzniesiony ostatecznie według projektu H. Ittara z 1801 r.,

wywyższonym jakby świetlikiem, w którego bocznych 
ścianach wykrojone są półkoliste okna. Pod główną 
przestrzenią znajduje się kolebkowo przesklepioną 
krypta z katakumbami. Omawiający ów projekt M a
rek Kwiatkowski zauważył, że kształt Grobowca jest 
zainspirowany formą antycznej urny pogrzebowej6. 
Spostrzeżenie to wydaje się całkowicie trafne. Można 
je tylko rozszerzyć o uwagę, że podobne formy przy
bierały także antyczne sarkofagi. Gwoli ścisłości trzeba 
dodać, że w obu przypadkach —  urny i sarkofagu — 
nie zawsze naroża były ujęte kolumienkami. Należy 
przypuszczać, że Zug nie był kreatorem tej formy, 
a prawdopodobnie inspirował się jakimiś włoskimi lub 
francuskimi wzorami architektonicznymi. Niemniej 
taki kształt budowli ogrodowej był w momencie po
wstania bardzo nowatorski.

3. Wnętrze kaplicy — narożnik południowo-wschodni, fragment 
polichromii, fot. K. Guttmejer, IV 1997 r.

3. Chapel interior — south-eastern corner, fragment o f  poły chromy. 
Photo: K. Guttmejer, April 1997

a rozebrany w 1868 r., był poświęcony pamięci zmarłych córek 
Michała Hieronima i Heleny Radziwiłłów.
5. AGAD, KWM.
6. M. Kwiatkowski, Romantyczne mauzoleum grobowe w Arkadii, 
„Biuletyn Historii Sztuki”, R. XXVIII, 1966, z. 1, s. 101-104; tenże, 
Szymon Bogumił Zug. Architekt Polskiego Oświecenia, Warszawa 
1971, s. 277-281.
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4. Szymon Bogumił Zug, Projekt Grobowca Złudzeń dla parku Arkadia, 1793 r., Gabinet Rycin BUW

4. Szymon Bogumił Zug, project o ftb e  Tomb oflllusions for the Arkadia park, 1793, Etchings Room, Warsaw University Library

Również polichromia w kaplicy w Nowej Wsi jest 
dość unikatowa. Tego typu przedstawienia na terenie 
Mazowsza pojawiają się sporadycznie. Pod koniec 
XVIII w. w Pawilonie Królewskim w Jabłonnie w sa
loniku powstała architektoniczna polichromia z wido
kiem wedutowym w tle. Nieco później podobne 
przedstawienia z widokami Warszawy powstały w nie
dalekiej od Nowej Wsi rezydencji Walickich w Małej 
Wsi. Malarstwo w omawianym obiekcie różni się od 
wspomnianych przykładów —  dominuje w nim archi
tektura. Trudno w tym miejscu przeprowadzić jego 
pełną analizę, jednak forma malowanej architektury, 
w tym kasetonowe sklepienie, kolorystyka wykorzy
stująca czerwień pompejańską, wskazują na bezpośred
nie odwołanie się do aktualnych w tym czasie antycz
nych wzorów. Rzadkość formy architektonicznej za
stosowanej w kaplicy w Nowej Wsi skłania do sformu
łowania tezy, że jej twórca mógł wzorować się na 
starszym znacznie projekcie Zuga. Sądząc po propor
cjach i detalu architektonicznym kaplicy oraz po indy

widualnej, iluzjonistycznej architekturze wnętrza, au
tor tego dzieła nie był przeciętnym architektem.

Niestety nic o nim nie wiadomo, tak jak i o wyko
nawcy polichromii. W identyfikacji tych twórców nie 
pomagają również bardzo skąpe informacje o funda
torze7. Niewątpliwie musieli się oni wywodzić ze śro
dowiska warszawskiego. Analiza formy w tym przy
padku także na niewiele się zda. Jest jeden punkt za
czepienia. Otóż gros rysunków architektonicznych Zu
ga zakupił architekt Wilhelm Henryk Minter (1777— 
1831). Także projekt Grobowca Złudzeń nosi charak
terystyczną owalną pieczątkę Mintera. Architekt ten, 
będący oficerem Korpusu Inżynierów najpierw w Księ
stwie Warszawskim, a potem w Królestwie Polskim, 
znany jest przede wszystkim z projektów monumen
talnych budowli wojskowych, niemniej nie stronił on 
od budownictwa cywilnego. Istnieje spora grupa jego 
projektów dworów i willi podmiejskich, pomyślanych 
jako wzorcowy album projektów —  nigdy jednak nie 
opublikowany. Architekt ten propagował w swej twór

7. Osoba Tomasza Gąsiorowskiego nie występuje ani w Polskim go. Wymienione tam osoby o tym nazwisku nie bardzo dają się 
słowniku biograficznym, ani w Herbarzu polskim Adama Bonieckie- związać z Tomaszem.
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czości dość konsekwentnie stylistykę surowego klasy
cyzmu, bliską awangardowym projektom z przełomu 
XVIII i X IX  w. takich architektów, jak David Gilly 
i Jean-Nicolaus-Luis Durand8. Prace Mintera operują 
kubicznymi i prostymi bryłami, ubranymi w oszczęd
ny, prosty detal. Stosował najczęściej surowy porządek 
toskański lub niekanelowane kolumny doryckie. Ob
ramienia otworów, o ile istnieją, mają płaskie formy 
z masywnymi parapetami na kroksztynach. Wydaje 
się, że kaplica w Nowej Wsi stylem swoim jest bliska 
twórczości Mintra. Jest jeszcze jeden czynnik, który 
może przemawiać za jego autorstwem grobowca Gą- 
siorowskich. Zapewne jedyny zachowany do dziś za
projektowany przez Mintera dwór z 1827 r. znajduje 
się w Falęcinie w dawnym powiecie Grójeckim9. Ta 
zbieżność dat i miejsca mogą wskazywać na niego rów
nież jako twórcę grobowca. Jednak niezależnie od 
tego, kto był autorem tego zabytku, jest on przykładem 
rzadkiego typu architektonicznego grobowca, z indy
widualną unikatową polichromią, zasługującego na 
uwagę badaczy i konserwatorów zabytków.

Obecny stan obiektu jest jednak niepokojący, mimo 
podejmowanych ostatnio przez miejscowego księdza

i parafian prób poprawy jego stanu. Długotrwałe za
ciekanie sklepienia i ścian wewnętrznych spowodowa
ło duże ubytki tynku wraz z polichromią, a nawet małe 
strukturalne ubytki muru wewnątrz. Przeprowadzony 
kilka lat temu remont tylko częściowo poprawił stan 
budowli, gdyż dach o zbyt krótkim okapie powoduje 
zalewanie elewacji. Zatarto też wtedy rysunek bonio- 
wania. Wnętrze, zwłaszcza krypta, jest zdewastowane. 
Ale największą stratą, i to postępującą, jest ubytek 
polichromii. Wydaje się więc, że ten wartościowy, nie
doceniany dotychczas zabytek wymaga pilnej inter
wencji konserwatorskiej.

Miejscowa parafia pragnie teren wokół kaplicy za
adaptować na cmentarz grzebalny argumentując, że 
w przeszłości chowano tu ofiary zarazy. Wtedy kaplica 
zaczęłaby pełnić rolę kaplicy przedpogrzebowej, 
a więc otrzymałaby funkcję gwarantującą opiekę nad 
nią. Ta koncepcja wydaje się godna zaakceptowania, 
ale musi być poparta pracami konserwatorskimi, za
chowującymi nie tylko formę archiektoniczną, ale tak
że polichromię stanowiącą nierozłączny, unikatowy, 
cenny element zabytku —  należy koniecznie zrekon
struować zniszczone partie i usunąć zamalowania.

8. T. S. Jaroszewski, A. Rottermund, Jakub Hempel, Fryderyk Albert klasycyzmu, Warszawa 1971, s. 181-214. 
Lessel, Henryk Ittar, Wilhelm Henryk Minter. Architekci polskiego 9. Tamże.

The Gąsiorowski Sepulchral Chapel in Nowa Wieś near Warka (the Voivodeship of Radom)

The sepulchral chapel in Nowa Wieś was erected in 1828 
by the then owner of the local estate —  Toma z Gąsiorowski. 
In contrast to other Classicistic sepulchral family chapels and 
fashionable park pavilions, it does not emulate ancient dis- 
tilos, prostylos or m onopteros temples. Its form was in- 
spired by the classical funeral urn or sarcophagus. In Poland, 
a similar form appeared for the first time in 1793 when the 
renowned architect Szymon B. Zug designed a garden pavil- 
ion —  the Tomb of Illusions —  for the residence o f Halina 
Radziwiłł in Arkadia, near Łowicz. Its project was never 
realised and was probably employed for the chapel in Nowa 
Wieś by the architect W ilhelm Henryk M inter, who after the 
death o f Zug purchased the m ajority o f his designs. The

similarity between the Tomb o f Illusions and the sepulchral 
chapel in Nowa Wieś is not accidental. M inter, the author 
o f primarily monumental and austere military buildings, 
referred to the stylistic o f the French avantgarde such as 
David Gilly and Jean-N icolau s-L ouis Durand. He also built 
o f a smali Classicistic pałace in Falęcin, close to Nowa Wieś. 
M uch seems to indicate that he could have been the author 
o f the uniąue object. The rank o f the chapel is enhanced by 
an illusionistic architectonic polychromy covering the walls 
and ceiling, and modelled on classical patterns. The State of 
the preservation o f the chapel and, predominantly, the poly
chromy is highly disturbing and reąuires urgent conservation 
intervention.

1 6 8
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KRONIKA

XVIII SYMPOZJUM OCHRONY DREWNA, JACHRANKA 
18-20 WRZEŚNIA 1996

W Ośrodku Szkolenia Kadr 
Statystyki w Jachrance k. Serocka 
odbyło się w dniach 18 -2 0  wrze
śnia 1996 r. XVIII Sympozjum 
Ochrony Drewna, zorganizowa
ne przez Kom itet Technologii 
Drewna PAN i Katedrę Ochrony 
Drewna SGGW w Warszawie.

W obradach udział w zięło 
przeszło 70 osób, reprezentują
cych: Państwowe Muzeum Etno
graficzne w Warszawie, Muzeum 
w Biskupinie, Muzeum Morskie 
w Gdańsku, Wydział Konserwacji 
ASP w Warszawie, Wydział Tech
nologii Drewna i Wydział Leśny 
AR w Poznaniu, Wydział Techno
logii Drewna i Wydział Leśny 
SGGW w Warszawie, Wydział Le
śny AR w Krakowie, Politechnikę 
Poznańską, Politechnikę Wrocła
wską, Instytut Technologii Drew
na w Poznaniu, Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie, Insty
tut Badawczy Leśnictwa w War
szawie, Instytut Włókien Natu
ralnych w Poznaniu, Instytut Wa
rzywnictwa w Skierniewicach, 
Państw ow y Z ak ład  H igieny 
w Warszawie oraz producenci 
środków ochrony drewna, drew
na impregnowanego, projektanci 
i wykonawcy budowlani, pra
cownicy przemysłu drzewnego, 
leśnictwa, konserwacji zabytków 
i innych gałęzi gospodarki.

Obrady otworzył prof. dr hab. 
Jerzy Ważny —  przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego. Prze
mówienia powitalne wygłosili: 
prof. dr hab. Saturnin Zawadzki 
—  Sekretarz Naukowy V Wydzia
łu PAN, dr inż. Edmund Lenart 
dyrektor Departamentu Leśnic
twa, w imieniu Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa —  mgr inż. Sta
nisław Żelechowski, w imieniu 
Rektora SGGW  i własnym — 
prof. dr hab. Witold Dzbeński,

Dziekan Wydziału Technologii 
Drewna, dr inż. Jerzy Karyś prze
wodniczący Polskiego Towarzy
stwa Mykologów Budownictwa 
oraz prof. dr hab. Leszek Żukow
ski przewodniczący SITLiD.

Obradom przewodniczyli ko
lejno: prof. dr hab. Kazimierz Lu
tomski z AR w Poznaniu, prof. dr 
Edmund Urbanik z ITD w Poza- 
niu, mgr inż. Miłosław Sławecki 
z IN CO -Veritas oraz prof. dr 
hab. Andrzej Grzywacz z SGGW

W części naukowej wygłoszo
no i przedyskutowano 24 refera
ty ujęte w 5 grup tematycznych, 
z których niektóre powinny zain
teresować czytelników „Ochrony 
Zabytków”.

Adam Krajew ski z Katedry 
Ochrony Drewna SGGW przed
stawił grzyby i owady niszczące 
drewno w zespole achitektonicz- 
nym meczetu emira Kebira Kur- 
kumasa w Kairze. Autor ocenił 
stan zachowania drewna stropów 
i stolarki okienno-drzw iow ej 
oraz wyizolował saprofityczne 
pleśnie; w celu ich eliminacji za
lecił zapewnienie właściwych roz
wiązań budowlanych wykluczają
cych zawilgacanie materiału or
g an iczn eg o . W oryginalnym  
drewnie palmowym stropów st
wierdził postąpujące zniszczenia 
powodowane przez owada za- 
drzechnię (Xylocpa aestuans L.) 
którego można zwalczać jedyne 
środkami kontaktowymi. Drew
no iglaste wbudowane podczas 
napraw i późniejszych konserwa
cji zastało porażone przez spu- 
szczela pospolitego (Hylotrupes 
bajulus L.) i wymaga zabezpie
czenia chemicznego.

Jolanta Ważny z PME w War
szawie zaprezentow ała prace 
konserwatorskie przy obiektach 
drewnianych w zbiorach tego 
muzeum oraz omówiła kilka cie

kawszych eksponatów  podda
nych konserwacji w ostatnich la
tach.

Leszek Babiński z Pracowni 
Konserwacji Drewna w Biskupi
nie (PMA w Warszawie) przedsta
wił wyniki konserwacji drewna 
jodłowego pochodzącego z wy
kopalisk w P fe ttra ch -H o ffen  
w Bawarii. Autor porównał me
tody konserwacji drewna nasyca
jąc je PEG 4000  oraz sacharozą, 
wykazując lepsze właściwości sta
bilizujące i znacznie niższe koszta 
metody sacharozowej.

P io tr W itom ski z K atedry 
Ochrony Drewna SGGW określał 
skuteczność konserwacji brytyj
skiej drewnianej fregaty wojennej 
„Unicom”. Przeprowadzone testy 
wykazały selektywną skuteczność 
p re p a ra tó w  zasto so w an y ch  
w konserwacji i potwierdziły ni
ską skuteczność zabiegów konser
watorskich.

Hanna Pachelska i Mieczysław 
Matejak z Wydziału Technologii 
Drewna SGGW omówili rys hi
storyczny rozwoju technik zabez
pieczania drewnianych nawierz
chni drogowych w X IX  wieku. 
Autorzy podali rodzaje drewna 
używanego do wyrobu drewnia
nej kostki brukowej stosowanej 
w miastach europejskich i USA, 
oraz prześledzili rozwój metod 
i preparatów stosowanych w po
szczególnych krajach. Dokonując 
oceny jakości takich bruków au
torzy podali ich odporność na 
mikroorganizmy, ścieranie, zawil
gacanie oraz tłumienie hałasu.

Tomasz Ważny z W ydziału 
Konserwacji ASP i Jerzy Ważny 
z K ated ry  O ch ro ny  Drew na 
przedstawili wyniki ostatnich ba
dań nad mechanizmem i zakre
sem oddziaływania nicieni i roz
toczy. Autorzy dowiedli ich de- 
gradacyjnej działalności w siedli
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skach zaw iera jących  drew no 
i przypisali im pewne formy zni
szczeń zabytków, które uchodziły 
do tej pory jako nieoznaczone.

Kazimierz Lutomski, Grzegorz 
Cofta i Bartłomiej Mazela z In
stytutu Chemicznej Technologii 
Drewna analizowali wpływ łącze
nia środków ochrony drewna 
z preparatami ogniochronnymi 
na palność drewna. Autorzy nie 
zaobserwowali ogólnego związku 
wynikającego z zastosowania ra
zem dw óch typów  środ ków  
ochronnych. Skłania to do każdo
razowego sprawdzania łącznych 
właściwości mieszanych prepara
tów przed zastosowaniem ich do 
konserw acji i zabezpieczania 
obiektów zabytkowych.

Historyczne aspekty zabezpie
czania drewna przed ogniem 
przedstawili Grzegorz Bernato
wicz i Mieczysław Matejak. Cy
tują oni takie metody zabezpie
czania przed ogniem, jak tynko
wanie ścian i gontów budowli 
drewnianych tynkami o specjal
nej recepturze oraz obijanie ścian 
blachą stalową.

Ciekawe odkrycie z zakresu 
identyfikacji znalezisk archeolo
gicznych przedstaw ili W itold 
Dzbeński i Hanna Kraińska z Ka
tedry Fizyko-Chemicznych Pod
staw Technologii Drewna SGGW 
oraz Teresa López de Roma z In- 
tituto Nacionale de Investigacio- 
nes Agraris INIA w Madrycie. Ba
dając cechy anatomiczne pniaka 
znalezionego w złożu „Bełcha
tów” autorzy zidentyfikowali ba
dane drewno jako limbę (Pinus 
cembra L.) i posługując się anali
zą pyłkową dowiedli występowa

W dniu 25 października 1996 r. 
w Muzeum Wisły w Tczewie — 
Oddziale Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku odbyło się 
IV Sympozjum Wiślane. Jego or
ganizatorami byli Muzeum Wisły 
i Tczewski Oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, a po
nadto Towarzystwo Miłośników 
Wisły z Nadwiślańskim Klubem 
Krajoznawczym „Trsow” w Tcze
wie i Gdański Oddział Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami.
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nia limby jako gatunku już w epo
ce mio-plioceńskiej.

Dwa z przedstawianych refera
tów dotyczyły metod diagnozo
wania wczesnych stadiów degra
dacji drewna. Zespół w składzie 
Jan Raczkowski, Waldemar Mo- 
liński, Robert Woś i Kazimierz 
Lutomski z AR w Poznaniu za
proponowali wykorzystanie me
tody emisji akustycznej do detek
cji wczesnych stadiów rozkładu 
drew na. Autorzy analizow ali 
emisję akustyczną generowaną 
przez rozłożone drewno po pod
daniu go obciążeniom statycz
nym. Z aobserw ow an o ścisły  
związek między stopniem rozkła
du drewna a jego aktywnością 
emisji akustycznej.

Nieniszczące metody badania 
stanu zach o w an ia  o b iek tó w  
drewnianych zaproponowali Je 
rzy Karyś i Bogdan Stawski z In
stytutu Budownictwa Politechni
ki W rocław skiej. Polecają oni 
mierzenie czasu przebiegu ultra
dźwięków przez badane materia
ły, a miarą zniszczenia materiału 
jest spowolnienie rozchodzenia 
się fali wzdłuż próbki i wydłuże
nie czasu przebiegu impulsu. 
Druga metoda wykorzystuje re
zonans drgań własnych zniszczo
nego elementu, który można od
nieść do częstotliwości drgań ele
mentów „zdrowych” i w ten spo
sób określić stopień zniszczenia 
materiału.

Najnowszym generacjom pre- 
aratów do konserwacji wyro- 
ów z drewna były poświęcone 

dwa wystąpienia. Naukowcy z In
sty tu tu  T ech n o lo g ii D rew na 
w Poznaniu: Edmund Urbanik, 
Juliusz Pernak i Jadwiga Zabiel-

IV SYMPOZJUM WIŚLANE

ska-M atejuk badali skuteczność 
ekologicznych preparatów opar
tych na cnlorkacn imidazolio- 
wych. Testowana była skutecz
ność tych środków w zwalczaniu 
grzybów niszczących drewno 
w zależności od rodzaju zastoso
wanego podstawnika alkoksyme- 
tylowego, a otrzymane wyniki 
mają na celu dobór najskutecz
niejszej i najbezpieczniejszej for
muły chemicznej preparatu.

Jerzy Ważny zaprezentował 
niekwestionowane zalety czwar
torzędowych związków amonio
wych w konserwacji drewna. Au
tor podkreślał ich wysoką skute
czność wobec różnych drobnou
strojów , a jednocześnie niską 
szkodliwość wobec organizmów 
stałocieplnych, dowodem czego 
jest ich zastosowanie w medy
cynie.

Kazimierz Lutomski, Grzegorz 
Cofta i Bartłomiej Mazela z AR 
w Poznaniu przedstawili prze- 
m ysłw ą m etodą im p reg n acji 
drewna do zastosowań na prze
strzeniach otwartych. Drewno ta
kie znajduje zastosowanie w bu
downictwie ogrodowym na pali
sady, ogrodzenia i płoty antyhała- 
sowe, ławki i pergole, coraz czę
ściej stosowane w rozwiązaniach 
otoczenia zabytków architektury 
oraz daje się wykorzystać do za
bezpieczania obiektów w skanse
nach. Zabieg gwaratuje dużą ży
wotność wyrobów w najcięższych 
warunkach przez wiele lat i po
zwala zachować ich wysoką este- 
tykę.

Pełne teksty opublikowane zo
stały w „Materiałach XVIII Sym
pozjum Ochrony Drewna”.

/ •
Piotr Witomski

O tw arcia  i w prow ad zenia W iślane prom y w Basonii
w problematykę IV Sympozjum w województwie lubelskim — 
Wiślanego dokonał doc. dr hab. mgr A. Gauda;
Andrzej Zbierski, dyrektor CMM. Flisactwo i rybołówstwo na Wi-
Bogaty i zróżnicowany program śle w rejonie Czerwińska w okre- 
IV Sympozjum Wiślanego obej- sie międzywojennym i współcze- 
mował następujące wystąpienia: śnie —  mgr F. Kowalski;

W części I pt. „Flisactwo i rybo- Spław zboża Wisłą do Gdań-
łówstwo na Wiśle i jej dopływach”: ska, a stosunki polityczne na po-

Odnowienie tradycji flisackich graniczu kujawsko-krzyżackim r~
w Ulanowie nad Sanem —  mgr na p rzełom ie X IV -X V  w. —
M. Masłowiec; dr S. Jóźwiak;
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Hydrologiczne uwarunkowa
nia spływu tratew i łodzi Wisłą 
w przeszłości —  doc. dr hab. 
J. Makowski;

Połowy zimowe w tradycyj
nym rybołówstwie Zalewu Wiśla
nego —  mgr M. Kuklik.

W części II pt. „Godzina Warty 
w Muzeum Wisły”:

Przestrzeń kulturow a rzeki 
Warty —  mgr W Chrostowski;

Muzeum Warty w Gorzowie 
Wielkopolskim —  film video z ko
mentarzem, mgr Z. Linkowski;

Krajobrazy rzeki Warty w foto
grafii Pawła Kamzy —  mgr D. Ma- 
tyszczyk.

W części III pt. ,W kręgu kolek
cjonerstwa ś.p. Tomasza Spłonka”:

Gorzędziej w średniowieczu
—  mgr J. Charytoniuk;

Agencja pocztowa w Kończe
w icach; Kasownik numerowy 
1768 —  problematyka miejsca sto
sowania —  mgr B. Jesionowski;

Tomasz Spionek 1 9 6 4 -1 9 9 5
—  red. J. Marek.

IV Sympozjum Wiślane miało 
charakter ogólnopolski, zgroma
dziło 131 uczestników. Wśród 
nich byli m.in. przedstawiciele: 
uczelni, instytutów i placówek 
naukowych, muzeów i innych 
placówek kulturalnych, całej ple
jady różnego typu stowarzyszeń 
i organizacji społecznych, zarzą
dów parków krajobrazow ych, 
szkolnictwa, urzędów i rad miej
skich i gminnych, sejmików sa
m orządow ych, w ojew ódzkich 
konserwatorów zabytków, regio
nalnych i wojewódzkich ośrod
ków studiów i ochrony środowi
ska kulturowego, okręgowych 
dyrekcji gospodarki wodnej i in
nych instytucji zajmujących się 
administrowaniem i eksploatacją 
rzek, mediów.

Obrady IV Sympozjum Wiśla
nego prowadził oraz wnioski ze
brał i opracował Roman Klim.

Blok programowy pt. „Godzi
na Warty w Muzeum Wisły” był 
kontynuacją eksperymentu pod
jętego na poprzednim III Sympo
zjum Wiślanym pt. „Przyroda 
i Krajobraz W isły”, wspólnie 
z zespołem Organizatorów Prze
strzennego Muzeum Odry i Fun
dacją Otwartego Muzeum Tech
niki we Wrocławiu. Koncepcja 
polegała na tym aby w Muzeum 
Wisły przy tego typu spotkaniach 
p re z e n to w a ć  p o lsk ie  rz ek i. 
W trakcie III Sympozjum Wiśla
nego była to Odra, a podczas ak
tualnego —  Warta. Porównanie

„wiślanych” problemów z innymi 
wielkimi rzekami w Polsce okaza
ło się znakomitym zabiegiem. 
Stworzenie wspólnej płaszczyzny 
dyskusji zaczyna przynosić w re
zultacie wiele nowych pomysłów 
i inicjatyw, co potwierdziło się 
podczas IV Sympozjum Wiślane
go. M. in. ustalono, że podczas 
następnego spotkania będzie pre
zentowana Noteć, a w tym kon
cepcja utworzenia muzeum tej 
pięknej rzeki.

Trzecia część IV Sympozjum 
Wiślanego była formą uczczenia 
pam ięci Tomasza Spionka — 
w pierwszą rocznicę jego odejścia 
—  znakom itego kolekcjonera
0 rodowodzie tczewskim i elblą
skim. Jego osoba wycisnęła trwa
ły ślad w kręgu organizacji sku
pionych wokół Muzeum Wisły. 
Tomasz Spionek urodził się 2 lip- 
ca 196 4  r. w Tczewie (zmarł
1 paździenrika 1995 r. w Elblą
gu). Również jego rodzice są ro
dowitymi Tczewianami. Jednak 
losy tak się ułożyły, że od wczes
nego dzieciństwa Tomasz Spionek 
zamieszkiwał w Elblągu i był za
korzenionym mieszkańcem tego 
miasta, a jednocześnie wielkim 
sentymentem darzył swój rodzin
ny Tczew. To wewnętrzne rozdar
cie znalazło odbicie w jego zbio
rach , przeważnie związanych 
z tymi dwoma miastami. Groma
dzeniem archiwaliów — mimo 
młodego wieku —  Tomasz Spio
nek zajmował się od wielu lat. 
Prowadził też Wydawnictwo Poli
graficzne „Ilfing”, które specjali
zowało się w wytwarzaniu re
printów starych pocztówek.

Formą upamiętnienia Tomasza 
Spionka była także wystawa pt. 
„Tczew w archiwaliach Tomasza 
Spionka”, którą uroczyście otwo
rzono w trakcie IV Sympozjum. 
Wyeksponowano na niej obiekty 
z 2 połowy X IX  w., z przełomu 
X IX  i X X  oraz lat międzywojen
nych, obejmujące m.in. plakaty, 
odezwy, kalendarze, ówczesną pra
sę, listy, rachunki, dokumentację 
architektoniczną i korespondencję 
różnych instytucji tczewskich. 
Jednak najciekawszym elementem 
tej wystawy są urokliwe dawne 
widokówki Tczewa. Są one frag
mentem największej w kraju ko
lekcji, pokazującej Tczew w starej 
fotografii, jaką zgromadził To
masz Spionek. Ekspozycja ta sta
nowi kolejną cząstkę w budowie 
wystawy stałej pt. „Tczew — mia
sto nad Wisłą”.

Dyskusja jaka odbyła się przed 
otw arciem  wystawy stanowiła 
także kwintesencję i odzwiercied
lenie składu osobowego uczestni
ków IV Sympozjum Wiślanego. 
W dyskusji wzięli udział: Zenon 
Dąbek —  Bractwo Miłośników 
Ziemi Ulanowskiej pod wezwa
niem św. Barbary, mgr Roman 
Chwaliszewski —  Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Pile, 
mgr Bernard Jesionowski —  Mu
zeum Zamkowe w M alborku, 
doc. dr hab. Andrzej Zbierski — 
Dyrektor Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, mgr Jerzy 
KułtuniaT —  Zespół Organizato
rów Przestrzennego Muzeum Od
ry, doc. dr hab. Jerzy Makowski 
—  Instytut Budownictwa Wodne
go PAN w Gdańsku, mgr Włady
sław Chrostowski —  Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Go
rzowie Wielkopolskim, red. Ju 
liusz Marek —  Telewizja Kablowa 
„Vectra-el” w Elblągu, mgr inż. 
Roman Klim —  wicedyrektor 
Centralnego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Trzeba podkreślić, że 
każde z wystąpień w dyskusji 
miało wagę wniosku do uchwały 
IV Sympozjum Wiślanego.

Zasadniczy program IV Sym
pozjum Wiślanego został zreali
zowany w dniu 25 X 1996  r. jed
nak interesującym dodatkiem był 
akcent terenowy w postaci Węd
rówki Wiślanej dnia 26 X  1996 r., 
zorganizowanej przez Nadwiślań
ski Klub Krajoznawczy „Trsow” 
działający przy Muzeum Wisły. 
Trasa wiodła brzegiem Zalewu 
Wiślanego z Kamienicy Elbląskiej 
do Tolkmicka, szlakiem dawnych 
portów, które przed 1945 r. tętni
ły życiem i znane były w całej Eu
ropie. W trakcie wizji lokalnej 
uczestnicy Wędrówki na odcinku 
14 km od Kamienicy Elbląskiej do 
Tolkmicka zlokalizowali dziesięć 
portów  lub ich pozostałości, 
z nich tylko trzy są eksploatowa
ne. Reszta opuszczona i nie wy
korzystana uległa zamuleniu, za
rośnięciu i degradacji. Podczas 
Wędrówki Wiślanej jej uczestni
kom postulat o głęboko uzasad
nionej potrzebie rewaloryzacji 
tych portów nasunął się sam.

Najważniejszym efektem IV 
Sympozjum Wiślanego jest uchwa
la, w której jego uczestnicy:

—  postulują, aby przy zaryso
wującym się trendzie szybkiej bu
dowy gęstej sieci połączeń i por
tów lotniczych, a także autostrad, 
nie niszczyć linii kolejowych sta
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now iących naturalne zaplecze 
portów i urządzeń rzecznych. Dy
rekcja Generalna PKP prowadzi 
w tym zakresie zbrodniczą wręcz 
politykę, której realizacja oznacza 
cofnięcie cywilizacyjne;

—  wyrażają pełne poparcie dla 
kreowanych przez Zespół Orga
nizatorów Przestrzennego M u
zeum Odry badań nad wypraco
waniem „Karty kulturowej rze
ki”, której pracownia powołana 
została przy Fundacji Otwartego 
Muzeum Techniki we Wrocławiu. 
Zarówno dotychczasowe rezulta
ty teoretyczne jak również efekty 
praktyczne osiągane przez PSOZ 
w G o rzo w ie  W ielk o p o lsk im  
w dokumentowaniu przestrzeni 
kulturowej rzeki Warty winny 
stać się przedmiotem zaintereso
wania tą metodą dokumentacji, 
ochrony i popularyzacji dziedzic
twa kulturowego ze strony M ini
sterstwa Kultury i Sztuki oraz in
nych struktur zainteresowanych 
tą problematyką;

—  popierają inicjatywę, zgło
szoną na III Konferencji Muzeal
nictwa Morskiego i Rzecznego 
w Szczecinie w maju 1996 r. 
przez redaktora naczelnego rocz
nika „Rzeki. Kultura-cywiliza- 
cja-historia” mgr. Jerzego Kułtu- 
niaka, aby przeprowadzić w pol
skim muzealnictwie kwerendę 
poświęconą eksponatom i moty
wom akwatycznym;

—  proponują rozważyć sprawę 
ukształtowania trwałej struktury 
lub formy współpracy i wymiany 
doświadczeń placówek zaintere
sowanych sprawą muzealnitwa

rzecznego i ruchem na rzecz jego 
rozwoju;

—  apelują do wszystkich orga
nizujących Święta Morza o włą
czenie do programów problema
tyki rzek;

—  z radością witają fakty po
wstania w Gorzowie Wielkopol
skim Muzeum Warty i deklarują 
pomoc w jego promocji i rozwoju;

—  przymują następującą tema
ty k ę k o le jn y c h  sym p o zjów : 
„Szkutnictwo dorzecza Wisły”, 
„Zamki nad Wisłą”, „Wały prze
ciwpowodziowe Wisły”, „Ichtio- 
fauna Wisły i jej dopływów”, 
„Porty w dorzeczu Wisły”, „Sta
tki parow e dorzecza W isły”, 
„Pomniki przyrody, rezerwaty 
i parki krajobrazowe nad Wisłą”, 
„Wisła w literaturze i folklorze”, 
„Flora Wisły” „Zespoły parkowo- 
-pałacowe nad Wisłą”, „Krajo
braz kulturowy nizin nadwiślań
skich”, „Ptaki Wisły”, ,Wodniac- 
two nad Wisłą” „Oddziaływanie 
Wisły na regiony nadwiślańskie 
—  jego zasięg i formy”, „Stano
wiska archeologiczne nad Wisłą”, 
„Współczesne statki w iślane”, 
„Osobliwości przyrodnicze i kul
turowe Wisły”, „Wyspy na Wiśle”, 
„Budownictwo ludowe nad Wi
słą”, „Mennonici nad Wisłą”;

—  z satysfakcją przyjmują do 
wiadomości, iż w programie V 
Sympozjum Wiślanego zaprezen
tow ana zostanie rzeka N oteć 
i związane z nią projekty muzeal
ne i turystyczne;

—  popierają ideę przenoszenia 
sympozjów wiślanych z Tczewa 
w inne miejsca nad Wisłą, o szcze

gólnych wartościach akwatycz- 
nych;

—  popierają projekt opraco
wania i wytyczenia „Szlaku św. 
Wojciecha”, w pierwszej kolejno
ści na kanwie misji pruskiej (tak 
w wersji lądowej jak i wodnej), 
a następnie w wymiarze ogólno
polskim;

—  przyjmują do wiadomości 
i stosowania program Tczewskie
go Oddziału Zrzeszenia Kaszub- 
sko-Pomorskiego jako wzorcowy 
w odniesieniu do regionów nad
wiślańskich;

—  popierają inicjatywę Muze
um Wisły, Oddziału PTTK w Kwi
dzynie i Komisji Krajoznawczej 
Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej, 
utworzenia odznaki turystycznej 
„Miłośnik Wisły”, w celu szerokiej 
promocji Wielkiej Rzeki, szczegól
nie wśród młodzieży;

—  będą wspomagać wydanie 
albumu-książki pt. „Tczew w sta
rej fotografii” jako spuściznę ś.p. 
Tomasza Spionka i dla uczczenia 
jego pamięci;

—  popierają zamysł i dotych
czasową realizację Bractwa M iło
śników Ziemi Ulanowskiej pod 
wezwaniem św. Barbary, organi
zowanie corocznych „Flisów ” 
(a szczególnie w 1997 r.) z Ula
nowa do Gdańska, nawiązujących 
do dawnego tradycyjnego spławu 
wiślanego;

—  postulują odbudowę daw
nych portów nad Zalewem Wiśla
nym, celem włączenia ich w nurt 
działalności turystycznej i gospo
darczej.

Roman Klim

KAPLICA TRÓJCY ŚW. NA ZAMKU W LUBLINIE 
— SESJA NAUKOWA 24-26 KWIETNIA 1997

„K aplica Św iętej Trójcy na 
Zamku w Lublinie —  historia, 
teologia, sztuka i konserwacja” 
—  pod takim tytułem odbyła się 
w dniach 2 4 -2 6  kwietnia 1997 r. 
w salach zamku lubelskiego sesja 
naukowa, zorganizowana w związ
ku z zakończeniem wieloletnich 
prac konserwatorskich obejmują
cych architekturę i polichromię 
kaplicy. Było to przede wszystkim 
radosne święto dla tych, którzy 
bezpośrednio trudzili się, by przy

wrócić zamkowej kaplicy dawną 
świetność. Grono wybitnych spe
cjalistów z kilku ośrodków ba
dawczych, m.in. z Lublina, Kra
kowa, Warszawy, Kijowa —  kon
serwatorów, historyków sztuki, 
historyków i teologów zaprezen
towało rezultaty swoich wielolet
nich badań dotyczących zabytku.

K a p lica  z o s ta ła  u kazana 
w kontekście historii późnośred
niowiecznego Lublina, którego 
stanowiła integralną część, nale

żąc do zabudowań zamkowego 
wzgórza. Od czasów Władysława 
Jagiełły odgrywała zapewne zna
czącą rolę w czasie zjazdów pol
sko-litewskich, odbywających się 
na zamku. Referat prof. Ryszarda 
Szczygła dotyczący historii miasta 
był jednocześnie wprowadzeniem 
do prezentacji bardziej szczegóło
wych badań nad samą kaplicą. 
Zajmująca się od wielu lat zagad
nieniem kaplicy prof. Anna Ró- 
życka-Bryzek przedstawiła swoje
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najnowsze ustalenia (referat od
czytał prof. Lech Kalinowski) do
konane na podstawie analizy pra
cy prof. A. Poppego dotyczącej 
tn.in. ważkiego problemu inskry
pcji fundacyjnej w kaplicy, po
tw ierdzając jej odczytanie na 
1418 rok. Badaczka zasygnalizo
wała także istnienie kilkunastu 
fotografii malowideł z 1903 r. 
(z okresu działania Cesarskiej Ko
misji Archeologicznej z Peters
burga), znanych wcześniej prof. 
Michałowi Walickiemu, ale pozy
skanych do polskich zbiorów 
w ubiegłym roku. Zdaniem prof. 
Różyckiej-Bryzek ten bogaty ma
teriał fotograficzny dotyczący 
ikonografii kaplicy dotychczaso
wym przypuszczeniom „nadaje 
charakter pewności”. Uzupełnie
niem wątku historycznego pier
wszego dnia obrad był referat 
prof. Aleksandra Naumowa „Wła
dysław Jagiełło wobec prawosła
wia”. Stanowił on próbę zrozu
mienia postawy władcy, wywo
dzącego się z kręgu kultury 
Wschodu i o prawosławnych ko
rzeniach, który po własnej kon
wersji na katolicyzm narzucał no
wą religię swoim poddanym, 
a jednocześnie ozdabiał wnętrza 
gotyckich kościołów bizantyń- 
sko-ruskimi malowidłami.

Myślę, że szczególnym przeży
ciem dla uczestników sesji było 
zetknięcie z samą kaplicą. Przer
wy w czasie obrad pierwszego dnia 
umożliwiły pozostawanie w jej 
wnętrzu przez długie chwile.

Prof. Ludmiła Milajewa z Kijo
wa, na początku swego referatu 
dziękowała ze wzruszeniem dy
rektorowi Zygmuntowi Nasal- 
skiemu za możliwość bycia trzy 
dni w kaplicy Św. Trójcy. Dla niej 
bycie w kaplicy, w czasie trwania 
Triduum Paschalnego w kościele 
prawosławnym, miało szczególny 
wymiar. Referat prof. Milajewej 
był niezwykle ważny. Badaczka 
podkreśliła szczególne miejsce 
fresków lubelskich w sztuce ukra
ińskiej. Interesująco ukazała fe
nomen stosunku Władysława Ja 
giełły do malarstwa prawosław
nego, stwierdzając, że król jako 
neofita był bezkompromisowym 
katolikiem, a jako człowiek doj
rzały uznawał przewagę języka 
sztuki prawosławnej. Prof. M ila
jewa wskazała na rolę ośrodka re- 
ligijno-artystycznego, jakim był 
w czasach Jagiełły Kijów, i wpływ 
jego wybitnych przedstawicieli na

poczynania króla. Badaczka pod
kreśliła także niekatolicki nastrój 
mistyczny malowideł lubelskich 
porównywalny, jej zdaniem, z fre
skami na Bałkanach. Szczególnie 
interesujące było zwrócenie uwa
gi na związek między ikonogra
ficznym programem polichromii 
w kaplicy Św. Trójcy a progra
mem pasyjnym występującym 
w ikonach halickich.

Próbą analizy stylistycznej 
twórców polichromii w lubelskiej 
kaplicy w odniesieniu do sztuki 
ukraińskiej tego okresu był refe
rat mgr. Romualda Biskupskiego 
(przedstawiony przez dr Różyc- 
ką-Smorąg), przy czym materiał 
porównawczy stanowiły wyłącz
nie zabytki malarstwa ikonowe
go, nie zachowały się bowiem na 
terenie Ukrainy polichromie z te
go okresu.

Pierwszy dzień sesji zakończyła 
żywa d ysku sja , p row ad zon a 
i prowokowana przez prof. Lecha 
Kalinowskiego. Powracającym te
matem była sprawa obrządku li
turgii sprawowanej w kaplicy za 
czasów Jagiełły. Różne domysły 
dopuszczające możliwość spra
wowania w tym i podobnych 
wnętrzach liturgii prawosławnej 
świadczyły jak bardzo nie rozu
miemy dzisiaj ówczesnego zjawi
ska przenikania się kultur Wscho
du i Zachodu, ich współistnienia 
i pewnego zatarcia granic między 
nimi. Prof. Kalinowski podzielił 
się interesującymi uwagami doty
czącymi odczytywania malowideł 
bizantyńskich. Pewne wątki dys
kusji wprowadziły w tematykę 
drugiego dnia sesji poświęconego 
problematyce archiektury gotyc
kiej kaplicy, a w zasadniczej czę
ści burzliwym dziejom jej konser
wacji.

Interesujący referat prof. Marii 
Brykowskiej ukazał kaplicę w świe
tle najnowszych badań architek
tonicznych i porównawczych. 
Pierwszą część drugiego dnia sesji 
uzupełniły referaty o znalezi
skach różnych  p rzedm iotów  
w kaplicy w czasie prac konser
watorskich oraz dotyczący rytych 
napisów na ścianach kaplicy. Na
pisy te dokumentują zwyczaj pod
pisywania się wiernych w owych 
czasach na murach kościoła. Naj
starsza tego rodzaju inskrypcja 
pochodzi z 1459 r., najciekawsza 
zaś z 1569 r. —  wykonana została 
w czasie uroczystości podpisywa
nia unii polsko-litewskiej.

Szczególnie interesujący i waż
ny był referat prof. Śtanisława 
Stawickiego, który przez długie 
lata brał udział w pracach konser
watorskich w kaplicy, aż do ich 
ukończenia. W swoim wywodzie 
skupił się on głównie na proble
mach technicznych i technolo
gicznych polichromii i —  na pod
stawie szczegółowej analizy pew
nych zagadnień —  wykazał, że je
szcze nie wszystkie kwestie zosta
ły rozstrzygnięte. Zw rócił też 
uwagę na ograniczony odbiór 
estetyczny malowideł przez brak 
lazurów i złoceń, które się nie za
chowały, a stanowiły nierozdziel- 
ną część kolorystyki tego rodzaju 
malarstwa.

Referat mgr Krystyny Durakie- 
wicz dotyczył dziejów pierwszej 
konserwacji malowideł przepro
wadzonej przez prof. Juliana M a
karewicza i prof. Edwarda Troja
nowskiego. Uzmysłowił on wszyst
kim, jak surowa jest nasza ocena 
popełnionych przez nich błędów.

Historia najnowszej konserwa
cji przedstawiona w referacie mgr 
Marii Milewskiej była w dużej 
mierze powtórzeniem znanych 
już faktów z wcześniejszych pu
blikacji autorki, bezpośrednio 
zaangażowanej w prace konser
wacyjne.

Dyskusja tego dnia dotyczyła 
niem al w yłącznie problem ów  
konserwacji i zmierzała do wyja
śnienia powodów tak dramatycz
nego i długotrwałego jej przebie
gu. Za główne przyczyny uznano 
Brak konsolidacji prac na Wzgó
rzu Zamkowym w czasie pier
wszej pow ojennej konserwacji 
wykonanej przez PKZ i narzuco
ny pracom pośpiech. Jak stwier
dziła prof. Brykowska zaczęto 
od badań ratowniczych, a nie 
w pożądanej kolejności — od 
badań najbliższego otoczenia, ar
chitektury i w końcu wystroju ka
plicy. Dopiero zastosowanie tej 
k ole jn ości działań przyniosło 
oczekiwane rezultaty w drugiej 
powojennej konserwacji, której 
wynik uczestnicy sesji mogli po
dziwiać.

W trzecim dniu sesji, gdy moż
liwe było naoczne porównanie re
zultatów konserwacji Makarewi
cza w kolegiacie sandomierskiej 
z efektem osiągniętym w kaplicy 
w Lublinie, przekonaliśmy się, 
jak różnie rozumiane były kryte
ria estetyczne, które przyświecały 
obu realizacjom.
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Część problem ów  poruszo
nych w czasie sesji pozostaje ot
wartych. Możliwe, że przyszłe ba
dania przyniosą nowe rozstrzyg

Europejskie Targi Ochrony Za
bytków i Renowacji Miast (Eu- 
ropaische Messe fur Denkmal- 
pflege und Stadterneuerung) 
D enkm al’96 to impreza o mię
dzynarodowym zasięgu, która po 
raz drugi (poprzednio w 1994) 
miała miejsce w Lipsku, mieście 
posiadającym nie tylko przeszło 
150-letnie tradycje targowe, ale 
również ponad 12 tysięcy obiek
tów objętych ochroną konserwa
torską. Targi odbyły się w dniach 
30 października —  2 listopada 
ubiegłego roku, tym razem na no
wych terenach targowych, poło
żonych na północnym skraju mia
sta. Idea wydzielenia tematyki 
konserwatorskiej z konglomeratu 
Targów Lipskich jako samodziel
nej imprezy zrodziła się w wyniku 
o g ro m n e g o  z a in tre so w a n ia  
uczestników (wystawców i zwie
dzających) tą właśnie tematyką.

Drugiej edycji Denkmal towa
rzyszył bogaty program semina
ryjny podzielony na kilka grup 
tematycznych, m.in.: historyczne 
parki i ogrody, nowe metody 
a 2000 lat tradycji, zachowywać 
modernizm?, drewniana archite
ktura w Europie, ochrona zaby
tków — polskie doświadczenia. 
Polską naukę reprezentow ali 
prof. Andrzej Tomaszewski (War
szawa), prof. Marian Arszyński 
(Toruń), dr M arian Kornecki 
(Kraków) i dr Janusz Stępkowski 
(Warszawa). Cenną inicjatywą 
Zarządu Targów była wydatna 
pom oc przy zorganizow aniu  
przyjazdów grup konserwatorów 
i studentów z Polski.

Organizatorami polskiego wy
stąpienia były: Kajowa Izba Gos
podarcza, Krajowa Izba Budowla
na, P olska Izba P rzem y sło 
wo-Handlowa Budownictwa. Po
wierzchnia ekspozycyjna Den
km al’96 wynosiła 26 tysięcy m2; 
w imprezie wzięło udział ok. 600 
wystawców z 16 krajów, zaś zwie
dziło ją ok. 16 tysięcy osób z 27 
krajów.

nięcia, które staną się okazją rdo 
podjęcia tem atyki kaplicy Sw. 
Trójcy w czasie kolejnego sympo
zjum. Do spopularyzowania po

ZŁOTO DLA PKZ

Jednym z kilkunastu polskich 
wystawców było Przedsiębior
stwo Państwowe Pracownie Kon
serwacji Zabytków, firma która 
w zeszłym roku obchodziła 45. 
rocznicę istnienia. Do niedawna 
PKZ dysponowały imponującym 
potencjałem badawczym i wyko
nawczym w zakresie konserwacji 
obiektów architektury oraz ru
chomych dzieł sztuki wszelkiego 
rodzaju. Zatrudniając setki bada
czy (historyków sztuki, archeolo
gów, chemików itp.), projektan
tów i konsewatorów wszystkich 
specjalności, mając zapewnioną 
pomoc pracowników wielu insty
tutów naukowych i uczelni, PKZ 
zdolne były podejmować nawet 
najbardziej złożone zadania kon
serwatorskie, wymagające kom
pleksowego i interdyscyplinarne
go podejścia. Odpowiednie kadry 
i zaplecze materialne, wieloletnie 
doświadczenia i stale podnoszo
ne Kwalifikacje predystynowały 
PKZ do odbudowy bądź restaura
cji sztandarow ych pom ników 
sztuki w Polsce (choćby Łazienki, 
Pałac w Wilanowie, Zamek Kró
lewski) i historycznych centr wie
lu miast (np. Elbląg, Gdańsk, Kra
ków, Lublin, Poznań, Toruń, Za
mość), jak również stały się pod
stawą zagranicznych sukcesów, 
w tym także na Dalekim Wscho
dzie.

Obecnie —  pomimo rozpro
szenia sil wskutek procesów pry
watyzacyjnych —  PP PKZ wyka
zują aktywność w wielu dziedzi
nach k o n serw acji, zw łaszcza 
w zakresie konserwacji malar
stwa, grafiki i tkanin, nie stroniąc 
wszakże od zadań wykonawstwa 
budowlano-konserwatorskiego. 
Są także uczestnikiem rządowych 
programów ochrony i konserwa
cji zabytków.

Rynek niemiecki od 25 lat jest 
jednym z głównych kierunków 
ek sp o rto w y ch  działań  P K Z . 
Oprócz nich —  w ramach promo
cji —  od szeregu lat są obecne 
regularnie na branżowych impre

ruszonych obecnie ważnych za
gadnień przyczyni się zapewne 
zapowiedziana publikacja mate
riałów z sesji.

Izabela Lewandowska

zach targowych w Berlinie, M o
nachium i Lipsku. Na Denkmal 
’96 firma przedstawiła ekspozycję 
tak oryginalną, że okazała się je
dyną tego rodzaju na całych Tar
gach. Oprócz bowiem tradycyjnej 
prezentacji plansz fotograficz
nych ukazujących dorobek wielu 
lat działalności, szczególnie na te
renie Niemiec, obok zdjęć obra
zów z Grodna konserwowanych 
ostatnio przez Pracownię Konser
wacji Malarstwa, pokazano zaby
tki archeologiczne i problematy
kę prowadzenia badań w ramach 
specyficznego przedsięwzięcia 
prow adzonego na olbrzym ią 
skalę.

Od kilku lat Polskę przecina 
trasa gazociągu tranzytowego Ja- 
mał-Europa Zachodnia. Tej gi
gantycznej inwestycji towarzyszą 
badania archeologiczne. Polski 
odcinek gazociągu liczy 665 km 
długości i biegnie przez tereny 
9 województw i 67 gmin. W la
tach 1993-1 9 9 4  przeprowadzo
no badania pow ierzchniow e, 
w wyniku których oznaczono 
724 stanowiska o różnym charak
terze, wartości i chronologii; 124 
wytypowano do badań w pier
wszej kolejności, 166 przebada
nych zostanie w terminie później
szym, pozostałe — ze względu na 
mniejsze znaczenie — objęte są 
nadzorem w trakcie prac monta
żowych. Systematyczne badania 
objęły w 1995 r. —  wojewódz
tw a: gorzow skie, poznańskie 
i bydgoskie; w 1996 r. — włoc
ławskie, płockie, ciechanowskie, 
białostockie. Prace prowadzą ar
cheolodzy z poznańskiego Ośro
dka Naukowo-Konserwatorskie
go PKZ, Uniwersytetu im. A. M ic
kiewicza oraz łódzkiej Stacji In
stytutu Archeologii i Etnologii 
PAN. Najbardziej spektakularne 
odkrycia to:

—  wyrobisko solne z okresu 
kultury przeworskiej (pocz. n. e.) 
w miejscowości Chabsko (gm. 
Mogilno),
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— grupa przedmiotów kulto
wych tej samej kultury (I w. n.e.) 
w Stawisku Wielkim, gm. Krusz
wica,

—  cmentarzysko ciałopalne 
kultury wielbarskiej okresu rzym
skiego, w Kowalewku (gm. Obor
niki),

—  grupa neolitycznych „dłu
gich” domów kultury węgierskiej 
w Z egotkach  (gm. Strzelno), 
Kuczkowie i Sinarzew ie (gm. 
Kuczkowo).

Profesor Tadeusz Makiewicz 
z UAM w Poznaniu wygłosił refe
rat na temat znaczenia i sposobu 
prowadzenia badań archeologicz
nych w warunkach wielkich in
westycji.

Pracownie Konserwacji Zaby
tków — jako jeden z dziesięciu 
(na 600) wystawców —  odzna
czone zostały złotym medalem 
Denkmal ’96 „za wybitne osiąg
nięcia na polu ochrony zabytków  
Europy, zw łaszcza w zakresie  
konserwacji, dokumentacji i ar
cheologii”. Medal wraz z dyplo

Medal — awers i rewers

mem wręczony został przez Dy
rektora Targów, panią Cornelię 
W ohlfarth, której towarzyszyli 
członkowie Rady Naukowej Tar
gów, niemieccy konserwatorzy 
krajowi, przedstawiciele konsula
tu RP oraz Generalny Konserwa
tor Zabytków RP — prof. Andrzej 
Tomaszewski.

Wyróżnienie to jest nie tylko 
wyrazem docenienia walorów 
merytorycznych i estetycznych 
przedstawionej na D enkm al’96 
oferty targowej. W pierwszym 
rzędzie jest ono uhonorowaniem 
wkładu, jaki od dziesiątków lat 
PP PKZ wnoszą w ratowanie eu
ropejskiego dziedzictwa.

Witold Topolski



PIŚMIENNICTWO

H isto ry cz n e  p la ce  W arszawy. U rban istyka , a rch itek tu ra , p ro b le m y  k o n serw a to rsk ie . 
M a teria ły  se s ji  n a u k o w e j W arszaw a 3 - 4  listo p a d  1994 , pod red. Bożeny Wierzbickiej,

Warszawa 1995, ss. 263, il. 184

Jest to drugi tom serii „Biblio
teka Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami” pod red. ar. Wojciecha 
Fijałkowskiego (pierwszy nosił 
tytuł Skarpa Warszawska i ukazał 
się drukiem w 1993 r.).

Wiele lat temu Piotr Biegański 
i Władysław Tatarkiewicz posta
wili pytanie — dlaczego pogarsza 
się stan placów warszawskich. 
Dotyczyło ono wówczas czterech 
placów: Teatralnego, Bankowe
go, Zwycięstwa (J. Piłsudskiego) 
i Krasińskich. Pytanie to powtó
rzył we wstępie do omawianej 

racy W Fijałkowski. Podczas od- 
udowy Warszawy po ostatniej 

wojnie nie uszanowano historycz
nych placów stolicy. Owszem, od
budowano nawet z pietyzmem 
dominanty wyżej wymienionych 
czterech placów, lecz zupełnie po
minięto ich otoczenie. Wszystkie 
one stały się arteriami przeloto
wymi, zatracając przez to swój 
sens planistyczny i urodę. Ucier
piały po wojnie place: Trzech 
Krzyży, Na Rozdrożu, Zbawicie
la, W arecki, M ałachow skiego, 
Żelaznej Bramy, Grzybowski, że
by tylko wymienić ważniejsze. Se
sja wg W Fijałkowskiego miała 
dać obraz stanu i potrzeb konser
watorskich historycznych placów 
stolicy. W pełni zadbano po osta
tniej wojnie jedynie o odbudowę 
Rynku Starego i Nowego Miasta.

Zasadniczy trzon książki sta
nowią referaty i komunikaty wy
głoszone przez 16 varsavianistów

—  wybitnych specjalistów w re
prezentow anych przez siebie 
dziedzinach wiedzy, które w su
mie dają obraz dziejów historycz
nych placów Warszawy, transfor
macji, jakim ulegały, ich stanu 
obecnego i wizję ich ukształtowa
nia w przyszłości.

Maria Lewicka omówiła dzieje 
placów i placyków starom iej
skich: Rynku Starego Miasta, Pla
cu Zamkowego, Kanonii, Szero
kiego Dunaju, Zapiecka.

Teresa Z arębska zajęła się 
wczesnymi etapami kształtowa
nia placu przed Zamkiem Kró
lewskim: od końca XIV wieku do 
lat sześćdziesiątych XVI wieku, 
od lat sześćdziesiątych XVI wieku 
do 1596 r. —  tzw. faza jagielloń
ska oraz od 1596 do 1632 r. — 
tzw. faza zygmuntowska. Autorka 
wyraziła pogląd, że niesłuszne 
jest zwalczanie wpływów obcych 
na rodzime założenie przestrzen
ne. Warszawa we wczesnych eta
pach rozwoju była podatna na 
wpływy zagraniczne, zachodnie, 
niemniej była miastem o silnej in
dywidualności przywiązanym do 
własnych wartości —  w tym do 
jedynego w swoim rodzaju krajo
brazu doliny Wisły i jej skarpy — 
które stanowiły o jej tożsamości 
i były niezwykle wysoko cenione 
nie tylko przez mieszkańców, ale 
także przez podróżników.

O polichromii Rynku Starego 
Miasta w 1928 r. wypowiedziała 
się Bożena Wierzbicka. Wymieni

ła ona wielu z wybitnych ówczes
nych artystów plastyków, którzy 
wykonywali prace elewacyjne, 
wydaje się jednak, że nie od rze
czy byłoby przypomnieć, w jaki 
sposób i przez kogo polichromie 
te były odtwarzane i konserwo
wane po zniszczeniach ostatniej 
wojny'.

Problemami placu Krasińskich 
zajęły się trzy autorki: zarys histo
ryczny przedstawiła Hanna Sam
sonowicz, związki architektury 
z miejską przestrzenią publiczną 
w odniesieniu do pałacu i ogrodu 
Krasińskich opisała Katarzyna 
Niekrasz, studia i projekty odbu
dowy zespołu omówiła Grażyna 
Jonkajtys-Luba —  na realizację 
czeka nagrodzony w konkursie 
ogłoszonym przez SARP i Sąd 
Najwyższy w 1991 r. projekt 
opracowany przez M arka Bu
dzyńskiego i Zbigniewa Bodow- 
skiego z zespołem. Katarzyna 
Niekrasz jest zdania, że istniejąca 
obecnie infrasturktura jest ogra
niczeniem dla wprowadzenia ra
dykalnych zmian w sposobie uży
tkowania placu —  niska jakość 
zagospodarowania otoczenia pa
łacu od strony placu Krasińskich 
i ogrodu wymaga podjęcia dzia
łań zmierzających do poprawy tej 
sytuacji. Jeśli chodzi o ogród kon
cepcja Beaty Fortuny jest wg Au
torki najbardziej prawidłowa2. 
Pałac Krasińskich może być pun
ktem wyjścia dla sprzężonego 
układu pałac-ogród-plac, a naj-

1. Por. Warszawskie Stare Miasto. Z dzie
jów odbudowy, Warszawa 1982,. Euge
niusz Majewski w swym artykule Nadzór 
techniczny a odbudowa Starego i Nowego 
Miasta (s. 51) wylicza artystów pracują
cych wówczas w zespole pod kierunkiem 
prof. Jana Sokołowskiego; byli to Zofia 
i Roman Artymowscy, Edmund Burkę, 
Halina i Lech Grześkiewiczowie,Zofia 
Kowalska, Krystyna Kozłowska, Halina

i Leon Michalscy, Witold Miller, Jacek 
Sempoliński, Juliusz Studnicki, Maria Sko- 
czylas-Urbanowicz, Bogdan Urbanowicz, 
Grzegorz Wdowicki, Jan Zamojski i Jacek 
Żuławski. W trakcie ustalania kolorystyki 
posłużono się wówczas doświadczeniem 
i wskazaniami artysty rzeźbiarza Stanisła
wa K. Ostrowskiego, który był kierowni
kiem artystycznym całego przedsięwzięcia 
w 1928 r. oraz Zofii Stryjeńskiej, której

malowidło zostało dużym kosztem zabez
pieczone i uratowane. Autor wymienia 
również rzeźbiarzy pracujących w zespole.
2. Por. B. Fortuna, Ochrona i rewaloryza
cja parku miejskiego przy pałacu Krasiń
skich w Warszawie, praca magisterska na
pisana pod kierunkiem prof. Longina Maj- 
deckiego, Warszawa 1991.
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lepsze rozwiązanie może dać tyl
ko współpraca urbanistów, archi
tektów, w tym architektów krajo
brazu i konserwatorów.

Tadeusz Bernatowicz w arty
kule Ogród i miasto. Z dziejów  
kształtowania przestrzeni publi
cznej Osi Saskiej w XIX wieku 
stwierdził, że zespół, który po
wstał na Osi Saskiej jest zjawi
skiem unikatowym i, niestety, na
dal czeka na generalne uporząd
kowanie.

Z m ie n ia ją c e  się w czasie  
kształty architektoniczne placu 
Jó z e fa  P iłsud skiego , a także 
Ogrodu Saskiego, omówiła Gra
żyna Jonkajtys-Luba. Autorka za
jęła się konkursami architekto
nicznymi na projekt zagospodaro
wania przestrzennego placu. PKZ 
„Zamek” opracowały w 1994 r. 
Studium zagospodarowania placu 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie1,. 
Oparte na wytycznych historycz- 
no-konserw atorskich będących 
owocem poszukiwań architektów 
Ireny Oborskiej i Przemysława 
Woźniakowskiego. Czy jednak 
będzie ono zrealizowane skoro, 
jak stwierdza autorka artykułu, 
„co najmniej dziwne wydaje się, 
że zlecenie powyższego studium 
następuje w czasie kiedy ważą się 
już losy budowy centrum kongre- 
sow o-hotelow ego przy ulicy Os
solińskich”?

Ewa Małkowska przedstawiła 
rys historyczny Tłom ackiego, 
obecnie małej uliczki na tyłach 
wieżowca przy placu Bankowym, 
a niegdyś jednego z ważniejszych 
placów Warszawy.

Historią placu Trzech Krzyży 
zajęła się Anna Szkurłat stwier
dzając, że nie wykorzystano tutaj 
powojennych możliwości. Dzisiaj 
plac ten to bardzo ruchliwy, prze
ciążony węzeł komunikacji pie
szej i kołowej. Oszpecony socrea
listycznym  budynkiem  PKPG 
oraz budowanym naprzeciw ho
telem „Diplomat”4, jest trudnym 
problemem do rozwiązania urba
nistycznego.

Aspekty polityczne związane 
z placem Grzybowskim jako miej
scem politycznego protestu w la
tach 1904 -1 9 0 5  nakreślił Janusz 
Sujecki.

Jerzy Lileyko omawiając źród
ła dekompozycji historycznych 
placów Warszawy podał propo

3. Autorzy Studium zagospodarowania 
placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie to: 
główni projektanci —  arch. arch. Marta

zycje ich naprawy przez uzupeł
nienia, a przez to przywrócenie 
im dawnej świetności. Nowe bu
dowle, o ile mają być wznoszone, 
winny być dostosowane do cen
tralnych, zabytkowych gmachów, 
stanowiących dominanty placów.

O niektórych aspektach nowo
czesnego oblicza miasta na przy
kładzie placów Warszawy w dwu
dziestoleciu międzywojennym pi
sze Hanna Faryna-Paszkiewicz. 
Stwierdza ona m.in. rzecz oczywi
stą, że poruszamy się po placach 
właściwie jeszcze osiem nasto
wiecznych i dziewiętnastowiecz
nych, a to zawsze krępowało 
twórczą myśl urbanistów.

Jadwiga Roguska zakończyła 
swe rozważania na temat placów 
w węzłach dawnego założenia 
u jazdow skiego następującym i 
wnioskami. Place te tworzą coraz 
mniej czytelny system. Losy placu 
Unii Lubelskiej i placu Politechni
ki są ostrzeżeniem, że planowanie 
musi obejmować pobliskie tereny 
tras. Takich opracowań wymaga 
plac Politechniki, tworzące się 
dopiero Rondo Jazdy Polskiej, 
węzeł przy zbiegu Trasy Łazien- 
kwskiej, ulic Waryńskiego, M o
kotowskiej i Polnej. Należy prze
de wszystkim mieć na uwadze 
nadrzędność osi p ółnoc-p ołu 
dnie, czyli ulicy Marszałkowskiej. 
Działania modernizacyjne winny 
uwzględnić uporządkowanie ko
munikacji w powiązaniu z linią 
metra, celowe stworzenie atrak
cyjnych powiązań placów łączą
cymi je ulicami, opanowanie cha
osu fragmentów ulic Koszykowej 
i Lwowskiej, dokonanie całościo
wego przeglądu i wartościowania 
reliktów starej zabudowy, rozwa
żenie wyburzenia i nowego uzu
pełnienia północnej strony placu 
Zbawiciela, jak również przywró
cenie rzeczywistego wyrazu este
tycznego fasadom większości ka
mienic przy placu Unii Lubelskiej.

Jerzy S. Majewski proponuje 
przyw rócen ie Pasażu Zgody. 
Obecny pasaż śródmiejski na ty
łach domów Centrum wydaje się 
autorow i „szary i zapyziały” . 
Trzeba stworzyć ożywiony ciąg 
ruchu pieszego na trasie: ul. Brac
ka od Alei Jerozolim skich do 
Chm ielnej oraz Zgoda od ul. 
Chmielnej do Marszałkowskiej. 
Jak mówi autor —  bez wielko

Pinkiew icz-W oźniakow ska i M arcin 
Oborski; projektanci — arch. arch. Jerzy

miejskich ulic handlowych prze
znaczonych wyłącznie dla ruchu 
pieszego Warszawa skazana jest 
na swego rodzaju prowincjonal- 
ność.

Projekt pomnika Armii Krajo
wej był tematem wielu wypowie
dzi. Irena Grzesiuk-Olszewska, 
autorka artykułu pod takim wła
śnie tytułem, starała się udowod
nić, że najlepsze dla niego miejsce 
to pobliże gmachu Sejmu Rzeczy
pospolitej Polskiej.

Cykl artykułów wygłoszonych 
na sesji zakończyła informacja 
dotycząca ochrony konserwator
skiej zabytkowych placów War
szawy, przedstawiona przez Jo 
lantę Tomasiewicz. Przypomiała 
ona obowiązujący od 1993 r. Plan 
Ogólny Zagospodarowania Prze
strzennego Dzielnicy Warsza
wa-Śródmieście, w którym okre
ślono wymogi konserwatorskie 
dla projektantów. Według autorki 
bardzo ważnym zagadnieniem 
jest określenie realnej chłonności 
komunikacyjnej placów. Wysunę
ła ona również postulat powoła
nia na terenie Warszawy Konser
watora Samorządowego, działają
cego na rzecz ochrony dóbr kul
tury.

Część książki zawierającą ma
teriały z dwudniowej dyskusji, 
która zamknęła sesję, otwiera 
krótkie streszczenie nadesłanego 
na obrady listu Jerzego Waldor
ffa. Autor odniósł się w nim kry
tycznie do pomysłu dobudowy 
północnej pierzei placu Teatral
nego. Zdaniem jego wystarczy re
alizacja kościoła św. Andrzeja 
wraz z klasztorem panien kanoni- 
czek, natomiast mało gustowny 
Pałac Jabłonow skich o prowe
niencji francuskiej nie powinien 
być odbudowany. Należy utrzy
mać otwartą przestrzeń przed Te
atrem Wielkim z pomnikiem war
szawskiej Nike, ze wspaniałą per
spektywą zarówno na monume- 
talną Corazziańską fasadę gma
chu teatru, jak i w kierunku pół
nocnym. List ten wywołał zrozu
miałe kontrowersje wśród uczest
ników sympozjum — krytycznie 
ustosunkowali się do zawartych 
w nim tez Olgierd Sawicki, Euge
niusz Ajewski i Jerzy Lileyko.

Dyskusję zdominowały dwie 
kwestie: kryteriów waloryzacji 
i wytycznych konserwatorskich

Grochulski, Stanisław Stefanowicz oraz 
Marek Szaniawski arch. krajobrazu.
4. Obecnie „Sheraton”.
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dla obszarów miejskich i konkret
nie historycznych placów Warsza
wy (O. Sawicki, T. Zarębska, T. Wy
szyńska, K. Dumała) oraz formy 
i lokalizacji pomnika żołnierzy 
Armii Krajowej (O. Sawicki, S. Bro
niewski, B. Karczewski, K. Pie
chotka, E. Ajewski, T. Zarębska, 
T. Wyszyńska, J. Lileyko). Wszys
cy wypowiadający się na temat 
pomnika AK uznali jego usytuo
wanie przed gmachem Sejmu za 
wyjątkowo trafne.

Zamykając obrady Wojciech 
Fijałkowski stwierdził, że retros- 
pekcja w odniesieniu do histo
rycznych placów Warszawy rzuci
ła światło na ich znaczenie dla 
żywej tkanki miasta i nakreśliła 
potrzeby w kszałtowaniu jego syl
wety. Słusznym wydaje się, aby 
zespół, który zajmie się sformuło
waniem wniosków konserwator
skich składał się z następujących 
osób: Jarosława Zielińskiego —  
przewodniczącego warszawskie
go oddziału Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, prof. Jerzego Li- 
leyki, Bożeny Wierzbickiej oraz 
przedstawiciela Urzędu Konser
watorskiego m. st. Warszawy.

Podsumowanie Olgierda Sa
w ickiego zawiera następujące 
wnioski dotyczące poszczegól
nych kategorii placów warszaw
skich:

—  Place zespołu staromiejskie
go: ze względu na wysoką rangę 
Starego i Nowego Miasta, wpisa
nych na listę światowego dzie
dzictwa kulturalnego i naturalne
go, należy powołać Miejskiego 
Konserw atora Zabytków  oraz 
ustanowić Fundusz Rewaloryzacji 
Zespołu  Starom iejsk iego „ni
szczonego” przez rzesze turystów.

— Rynki prywatnych jurydyk: 
pozostały tylko dwa —  plac Grzy

bowski, którego rewaloryzację 
w inien  p op rzed zić k on k u rs, 
i Mariensztat, którego aktywiza
cja poprzez wprowadzenie ruchu 
turystycznego powinna odciążyć 
Rynek Starego Miasta.

—  Place założeń królewskich: 
na placu Saskim należałoby od
tworzyć kolumnadę nad Grobem 
Nieznanego Żołnierza, Gmach 
Sztabu Generalnego i przenieść 
na dawne miejsce pomnik księcia 
Józefa Poniatowskiego, odtwo
rzyć Pałac Briihla, na miejscu 
daw nych o ficy n  pałacow ych 
wznieść nowoczesne pawilony 
dostosowane do otoczenia i zrea
lizować pod placem wielopozio
mowy parking.

—  Place powstałe w drodze 
przekształceń: należy zorganizo
wać konkurs na urządzenie Placu 
Zamkowego z Podwalem i koś
ciołem św. Anny; dla pałacu przy 
placu Krasińskich zaprojektować 
przedpole do linii żeliwnych stu
dni w kształcie kamiennego dzie
dzińca otwartego od frontu i uję
tego blokiem zieleni po bokach; 
poddać ponownej analizie pro
jekt gamchu Sądu Najwyższego 
pod kątem zmiany olbrzymiej 
skali spiżowej kolumnady; na pla
cu Teatralnym odtworzyć północ
ną stronę z Pałacem Jabłonow
skich i kościołem  kanoniczek, 
przesunąć pomnik Nike vis-a-vis 
Hipoteki, poddać analizie możli
wość usytuowania parkingów 
pod płytą placu oraz przewidzieć 
docelowo likwidację wieżowców 
w rejonie ul. Bielańskiej; dla oto
czenia Arsenału trzeba opraco
w ać w ytyczn e u rb a n is ty cz - 
no-konserwatorskie.

— Place okresu międzywojen
nego: ich stan może się poprawić 
w chwilą rozpoczęcia projektów

linii metra (plac Inwalidów, Wil
sona i Narutowicza).

—  Place Peerelu: M DM , Zba
wiciela, Latawiec czekają na decy
zję uporządkowania.

Wojewódzki Konserwator Za
bytków winien z urzędu opraco
wać kompleksowy raport o stanie 
i potrzebach w odniesieniu do 
placów stolicy.

Na koniec Autor wysuwa dwa 
postulaty:

1 —  towarzystwa i fachowe 
stowarzyszenia przy udziale woje
wódzkiego konserwatora zaby
tków winny organizować sympo
zja na temat warszawskich pla
ców, a uchwalane wnioski winny 
być przedstawiane prezydentowi;

2 —  w naradach winni brać 
udział specjaliści z dziedziny in
ż y n ierii m ie jsk ie j, a przede 
wszystkim komunikacji. Nad spo
sobem wdrażania wniosków win
na czuwać organizacja będąca 
gospodarzem konferencji.

Wydawcy tomu pomyśleli — 
za co im chwała —  o indeksie 
osób, co jest dużą zaletą publika
cji. Dobrze też, że wstęp został 
opublikowany również w tłuma
czeniu angielskim, zaś referaty 
u z u p e łn io n o  stresz cz en ia m i 
w tym języku, w jakimś stopniu 
wprowadza to bowiem książkę, 
a co za tym idzie podjętą w niej 
problematykę, w obieg między
narodowy. Ilustracje natomiast są 
za bardzo ścieśnione, co nie czyni 
ich przejrzystymi.

Należy podkreślić na koniec, 
że drugi tom serii poświęcony hi
storycznym placom Warszawy 
stanowi piękny i zarazem po
trzeb n y  w kład Tow arzystw a 
Opieki nad Zabytkami w uświet
nienie 4 0 0 - le c ia  stołeczności 
miasta Warszawy.

Marian Paździor

W sprawie artykułu A. Pawlikowskiej-Piechotki N a zw y u lic  i p la c ó w —  d z ie d z ic tw o  k u ltu ro w e  
i d o k u m e n t h is to rii (na p rzyk ła d z ie  Ż o lib o rza  U rzę d n icz e g o  w  W arszaw ie 1 9 1 6 -1 9 9 5 )

— „Ochrona Zabytków" 1996, nr 4

Podjęcie przez p. Annę Pawli- 
kowską-Piechotka sprawy ochro
ny nazw ulic w jednym z ciekaw
szych osiedli Warszawy jakim jest 
niewątpliwie Żoliborz Urzędni
czy, należałoby powitać z rado
ścią, jako jeszcze jeden argument 
wobec podejmowanych dotych
czas starań o wzięcie ich w ochro
nę. Jednak w trakcie lektury poja

wia się szereg wątpliwości, które 
pozwalam sobie przedstawić po
niżej. Z góry jednak pragnę się 
zastrzec przeciw zarzutowi nego
wania prawa mieszkańców do 
wyrażania opinii (czy bowiem de
cydow ania?) w sprawie nazw 
miejscowych.

W artykule p. Anny Pawlikow
skiej-Piechotki wartościowy jest

niewątpliwie katalog zmian nazw 
ulic w latach 1 9 1 6 -1 9 2 6 , 1 9 2 6 - 
1939 ,1939-1945 ,1945-1989  oraz 
po roku 1989. Cezury te uznać 
należy za oczywiście słuszne, jeże
li językoznawcy nie wnieśliby do 
nich zastrzeżeń. Na tym niestety 
kończą się walory opracowania. 
Wątpliwości buazą zresztą już 
wstępne uwagi Autorki jak też ko
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mentarze do poszczególnych fak
tów zmian, jeżeli słuszne — to 
zazwyczaj nadmiernie subiektyw
ne. Takie są również końcowe 
wnioski, jakkolwiek nie sposób 
odmówić zasadności niektórym 
ze stawianych przez nią pytań.

Nie jest więc prawdą, że nazwy 
warszawskie nie były przedmio
tem głębszego zainteresowania 
i badań językoznawczych, a także 
analiz i wynikających z nich po
stulatów zachowania i ochrony, 
że wymienię tu jedynie prace 
prof. Kwiryny Handtke, wybitnej 
językoznawczyni i specjalisty na
zewnictwa miejskiego, jak rów
nież publikację materiałów sesji 
pt. „Nazewnictwo miejskie War
szawy jako element społecznej 
przestrzeni miejskiej” oraz sesji 
poświęconej problematyce miej
skiej zorganizowanej przez Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami 
w roku 199 6 1.

G eneza pochodzenia nazw 
miejscowych nie jest również — 
jak chce Autorka —  jedynie wyni
kiem działań „narzuconych przez 
władzę” lub nawet „żądań społe
czeństwa”, a więc apodyktycz
nych i subiektywnych poczynań. 
Kształtowały się one i powstawa
ły w wyniku określonych proce
sów historyczno-kulturow ych, 
co właśnie stanowi o ich histo
rycznej, źródłowej a więc i „zaby
tkowej” wartości. Walory i zna
czenie nazw przywołane przez 
Autorkę są więc jedynie częścią 
i niejako „wierzchnią warstwą” 
problemu.

Nie jest też niestety prawdą, że 
nadawanie nazw, szczególnie ulic 
warszawskich, opiera się na usta
wie z roku 1968. Reguluje je bo
wiem generalnie w skali kraju 
ustawa samorządowa, zaś w War
szawie tzw. potocznie ustawa 
warszawska z roku 1994. Do ro
ku 1990 prawo nadawania nazw 
ulicom znajdowało się w gestii 
Rady Warszawy, następnie — jak 
w całym kraju —  rad gmin-dziel- 
nic, zatwierdzał je Prezydent War
szawy. Obecnie, po roku 1994 
powrócono do przekazania tej 
funkcji Radzie Warszawy. Wyłoni
ła ona w tym celu odpowiednią 
komisję, podkomisję oraz posił
kuje się stworzonym przez Prezy
denta Warszawy Zespołem Na
zewnictwa, grupującym specjali
stów tej problematyki, językozna
wców, historyków oraz osoby 
związane z konserwacją zaby
tków. W archiwum Zarządu M ia
sta znajduje się m.in. stworzony 
przez ten zespół bank danych na
zewnictwa Warszawy, zawierający 
całość dokumentacji zmian, po
stulowanych nazw i „wolnych” 
miejsc. Znajdują się tam wnioski 
mieszkańców i protokoły posie
dzeń z opiniami i uzasadnieniami 
dotyczącymi wszelkich zmian do
konanych w ostatnich latach, jak 
też wniosków nieuwzględnio- 
nych.

Słusznie stwierdza Autorka, że 
roblematyka nazewnictwa nie 
yla dotąd uwzględniona w treści 

ustawy o ochronie dóbr kultury. 
Nie wspomniała jednak, że znała-

1. K. Handtke, Polskie nazewnictwo miej
skie, Warszawa 1992; K. Handtke, H. 
Szwankowska, J. Zieliński, J. Gromnicki, 
Nazewnictwo miejskie Warszawy jako ele
ment społecznej przestrzeni miejskiej (w:)

Krajobraz warszawski, Warszawa 1994; J. 
Gromnicki, Zabytki niematerialne (w:) 
Zarys problematyki ochrony zabytków, 
Warszawa 1996, s. 153-158; K. Handtke, 
Czynniki stabilizujące i destabilizujące na

K o n serw a to rzy  d z ie ł  sztu k i, pod red. J. Zajączkowskiej- 
Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki

Nakładem Wydawnictwa Kon
serwatorów Dzieł Sztuki, wydaw
cy „Biuletynu Konserwatorów 
Dzieł Sztuki”, ukazał się informa- 
to r-lista  konserw atorów  dzieł 
sztuki. Jak stwierdzają we wstępie 
autorzy, powstał on jako wynik 
wieloletniej współpracy Redakcji 
„Biuletynu Konserwatorów Dzieł 
Sztuki” oraz Zarządu Głównego

Związku Polskich Artystów Pla
styków.

Już poprzednio tego rodzaju li
sty publikowane były na łamach 
„Biuletynu”, w numerach: 3/1990 
(6 6 7  nazwisk konserwatorów), 
3/6/1991 i 4/7/1991 (746 nazwisk), 
3/10/1992 i 4/11/1992 (746 na
zwisk). Obecna lista zawiera 1591 
nazwisk i powstała na skutek

zła się ona —  i to w dość szero
kim zakresie —  w projekcie no
wej ustawy, upowszechnionym 
i dyskutowanym w środowiskach 
konserwatorskich. W projekcie 
tym cały akapit dotyczy zabytków 
niem aterialnych, w tym nazw 
o znaczeniu historycznym. Postu
lowany w artykule wpływ środo
wisk konserwatorskich, a także 
Państwowej Służby Ochrony Za
bytków, co brzmi bardziej kon
kretnie, jest również od lat postu
latem środowisk konserw ator
skich, wyrażonym w projekcie 
ustawy. Obecnie możliwość dzia
łania PSOZ w tym zakresie ogra
nicza się do wprowadzania zapisu 
dotyczącego m.in. ochrony naze
wnictwa do planów zagospodaro
wania przestrzennego (planów 
miejscowych).

W arunki i zasady ochrony 
nazw, nie tylko zresztą miejskich, 
ulic i placów, lecz również in
nych, a więc miejscowości itp., 
winny wypracowywać środowi
ska specjalistów, szczególnie języ
koznawców, przy udziale np. hi
storyków, urbanistów i innych, 
formułować zaś specjaliści prawa 
ochrony zabytków. Opinie mie
szkańców, jak również inne emo
cjonalne zazwyczaj postulaty for
mułowane przez Autorkę w for
mie raczej publicystycznej, winny 
być brane pod uwagę jako głosy 
opinii publicznej, jednak nie jako 
glos decydujący.

Jan Gromnicki

zewnictwo miejskie (referat wygłoszony na 
sesji pt. „Miasto” zorganizowanej przez 
TONZ i IS PAN w maju 1996 r. w Warsza
wie). Szczególnie w pracach K. Handtke 
dalsza bogata literatura przedmiotu.

Kłody, Łódź 1995, 
, s. 80

konsekwentnej rozbudowy i uzu
pełniania poprzednich, m.in. po
przez pozyskanie danych o absol
wentach wydziałów konserwa
torskich wyższych uczelni, tj. 
Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie i Warszawie oraz Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w To
runiu, osobach które otrzymały 
upraw nienia konserw atorskie
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Ministerstwa Kultury i Sztuki za 
pośrednictwem Związku Polskich 
Artystów Plastyków a także absol
wentach uczelni zagranicznych.

Informator obejmuje nazwiska 
i adresy działających konserwato
rów, zawiera trzy listy oraz indek
sy —  adresowy i alfabetyczny. Li
sta absolwentów uczelni konser
watorskich obejmuje wykazy ab
solwentów: Akademii Sztuk Pięk
nych w Krakowie za lata 1 9 5 1 - 
1994 (459 osób). Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 
za lata 1950-1995  (532 osoby) 
oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie za lata 1952-1995  
(415 osób). Lista zatytułowana 
„Inne” obejmuje 21 osób posia
dających dyplomy innych uczelni 
i wydziałów niekonserwatorskich 
lub uczelni zagranicznych a także 
osoby  p o s ia d a ją ce  dyplom y 
MKiS. Wykazy absolwentów pu
blikowane są według roczników 
dyplomantów, co daje podstawę 
do porównań ilościowych. Hasła 
zawierają nazwisko, imię i spe
cjalność absolwenta. Natomiast 
hasła listy adresowej (obejmującej 
874 nazwiska) zawierają: nazwi
sko i imię konserwatora, nazwę 
miejscowości i adres zamieszka
nia oraz zazwyczaj — choć nie we 
wszystkich przypadkach —  spe
cjalność konserwatorską.

Lektura listy skłania do reflek
sji na temat liczby poszczególnych 
specjalności, których przedstawi
ciele obecni są na rynku konser
watorskim. Otóż po przeliczeniu 
okazuje się, że najwięcej mamy 
w kraju konserwatorów malar
stwa (421), następnie rzeźby (82), 
detalu i rzeźby architektonicznej 
(81), malarstwa i rzeźby (78), pa
pieru i skóry (59) oraz grafiki 
i starodruków (30), tkanin (14) 
witraży (5), metalu (7), ceramiki 
i szkła (4), mebli (1). Jako konser
watorzy bez określonej specjalno
ści występują w informatorze 24 
osoby. Jakkolwiek pewna liczba

osób znajduje się zapewne z róż
nych względów poza listą adreso
wą, na której opieram powyższe 
zestawienie, przytoczone propor
cje wydają się być adekwantne do 
istniejącej sytuacji. Uderza nie
zwykle mała liczba konserwato
rów ceramiki, szkła oraz witraży 
a także metalu i mebli (tę specjal
ność deklaruje tylko jedna oso
ba), które to prace wykonują 
w pracowniach muzealnych (ce
ramika i metal) zazwyczaj osoby 
przyuczone (co najmniej około 
5 0 -6 0  osób). Konserwacją mebli 
znajmują się zaś na dużą skalę róż
nego rodzaju specjaliści (techno
lodzy drewna, chemicy, mniej lub 
lepiej wykształceni stolarze, legi
tymujący się zazwyczaj — oprócz 
wykształcenia zasadniczego — 
praktyką w pracowniach muzeal
nych lub PKZ) a także — całko
wicie bez praktyki i znajomości 
zasad konserwacji — właściciele 
warsztatów stolarskich i tapicer- 
skich.

Interesująco przedstawiają się 
dane ilościowe, dotyczące obec
ności konserwatorów w poszcze
gólnych województwach i mia
stach. Prawdziwym zagłębiem 
konserwatorów zabytków są wo
jewództwa, w których istnieją 
uczelnie konserwatorskie a więc 
krakowskie (281 osób w tym 263 
w Krakowie) i warszawskie (193 
osoby w tym 169 w Warszawie), 
wreszcie toruńskie (92 osoby, 
wszyscy w Toruniu). Z kolei wo
jewództwo gdańskie posiada 46 
konserwatorów (26 w Gdańsku, 
13 w Gdyni i 7 w Sopocie), lubel
skie 19, łódzkie i poznańskie po 
18 (wszyscy w Lublinie, Łodzi 
i Poznaniu), katowickie 15 (w Ka
towicach 6), bydgoskie 13 (w Byd
goszczy 10), przemyskie 11 (po 
5 w Przemyślu i Jarosławiu), rów
nież 11 szczecińskie, olsztyńskie 
9, tarnowskie i rzeszowskie po 8 
(5 w Tarnowie i 7 w Rzeszowie), 
now osądeckie 7, b iałostockie

i włocławskie po 6, kieleckie 5, 
częstochow skie, krośnieńskie, 
oraz radomskie po 4, płockie 3, 
opolskie, siedleckie i wałbrzyskie 
po 2, zaś bialsko-podlaskie, biel
sko-bialskie, elbląskie, jelenio
górskie, kaliskie, leszczyńskie, pil
skie, tarnobrzeskie po 1 konser
watorze w całym województwie.

Jak wynika z opublikowanych 
danych, w Austrii pracuje stale co 
najmniej 1 polski konserwator, 
natomiast w RFN co najmniej 4 
konserwatorów, co wydaje się 
mniej praw odopodobne. N ie
wielka jest liczba absolwentów 
uczelni zagranicznych pracują
cych w Polsce —  3 osoby, które 
ukończyły studia konserwator
skie w Moskwie, Florencji i Pra
dze. Polskie uczelnie konserwa
torskie wykształciły natomiast 
około 20 konserwatorów z zagra
nicy, najwięcej z Bułgarii (10) 
i Wietnamu (4), przy czym naj
większą ich liczbę kształcił Uni
wersytet w Toruniu.

Omawiany informator spełnia 
niewątpliwie swą rolę w zakresie 
promocji polskich konserwato
rów. Jak wynika jednak choćby 
z powyższych rozważań, spełnia 
także inne ważne funkcje infor
macyjne. Oczywiście oparte na 
pochodzących z niego danych 
próby analizy stanu obecności 
i specjalizacji konserw atorów  
polskich należy uznać za przybli
żone, zgodnie zresztą z pewnymi 
zastrzeżeniami redakcji. Niedo
kładności — zapewne zresztą nie
zbyt wielkie —  wynikają z braku 
danych o niektórych konserwato
rach oraz niewątpliwie subiekty
wnych informacjach podawanych 
przez nich samych. Wypada jed
nak docenić znaczenie omawianej 
publikacji nie tylko jako źródła 
danych o specjalistach konserwa
cji, umożliwiających umieszcze
nie zlecenia, a więc dla celów 
praktycznych, lecz również jako 
swego rodzaju dokument czasu.

Jan Gromnicki

Sp is  d o k u m e n ta c ji za b y tk ó w  w  z b io ra ch  P a ń stw o w ej S łu żb y  O c h ro n y  Z a b y tk ó w  i R eg io n a lnego  
O śro d k a  S tu d ió w  i O c h ro n y  Ś ro d o w isk a  K u ltu ro w eg o . Ja w o r , Wojewódzki Konserwator Zabytków

w Legnicy i ROSiOŚK we Wrocławiu, 1996, ss. 22

Kolejna inicjatywa publikacji 
katalogów dokumentacji zreali
zowana została przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków 
i Regionalny Ośrodek Studiów

i Ochrony Środowiska Kulturo
wego we Wrocławiu. W skromnej 
szacie wydawniczej i niezbyt wy
godnym formacie A4 opubliko
wany został zbiór in form acji

o znajdujących się w archiwach 
PSOZ w Legnicy i Regionalnego 
Ośrodka we Wrocławiu zbiorach 
opracowań dokumentacyjnych, 
konserw atorskich, badawczych
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i projektowych dotyczących mia
sta Jawor. Zeszyt zawiera ponad 
140 pozycji (haseł) dotyczących: 
układu urbanistycznego (plany 
zagospodarowania przestrzenne
go i rewaloryzacji), w tym po
szczególne założenia i obiekty, 
obiektów sakralnych, budynków 
użytku publicznego, domów mie
szkalnych. Poszczególne hasła za
wierają: nazwę obiektu wraz z ad
resem (nie dotyczy to obiektów 
sakralnych), nazwiska autorów, 
tytuł opracowania, objętość (licz
bę stron oraz liczbę i charakter 
ilustracji), nazwę instytucji w któ
rej studium wykonano, miejsco
wość i rok wykonania, tytuły 
plansz lub nazwy poszczególnych 
części —  rozdziałów opracowa
nia. Niestety, w hasłach dotyczą
cych obiektów sakralnych pomi
nięto z niejasnych powodów in
formację adresową w tytułach 
zbiorczych dotyczących obiektu, 
ważną dla identyfikacji zespołu, 
szczególnie gdy w tytułach po
szczególnych opracowań poja
wiają się kilkakrotnie nazwy tego 
samego obiektu: „zespół pofran- 
ciszkański” lub „zespól pobernar- 
dyński”, niekiedy zaś używa się 
nazwy: „Jawor-klasztor”, „Kla
sztor w Jaworze”, „Fortyfikacje 
klasztorne w Jaworze” (s. 4 i nn.) 
a nawet: „...Muzeum w Jaw o
rze”, gdyż obiekt zaadaptowany 
został na ten cel. W tytułach po
szczególnych opracowań wystę
pują także różne adresy tego sa
mego obiektu co dodatkowo uza
sad n ia  p o trz e b ę  d o k ła d n e j, 
wstępnej identyfikacji adresowej.

Wartość i potrzeba tego typu 
publikacji nie podlega dyskusji. 
Chwała więc autorom pomysłu, 
koncepcji, dysponentom niezbęd
nych środków finansowych i dy
rekcjom obu instytucji firmują
cym jej wydanie. Jak również sa
mym au torom  o p raco w an ia , 
o których wspomniano we wstę
pie, pomijając jednak ich nazwi
ska na k arcie  ty tu ło w ej lub 
w stopce redakcyjnej, pomimo że 
opracowanie tego rodzaju posia
da niewątpliwie charakter autor
ski. Nie wiadomo też kto jest re
daktorem tomu, nie umieszczono 
na karcie tytułowej miejsca wyda

nia. Dyskusyjny jest układ strony 
tytułowej, gdyż w nagłówku zna
lazł się tytuł zeszytu, który nale
żałoby zw yczajow o, um ieścić 
w środku strony tytułowej, zaś 
w górnej partii nazwy instytucji 
firmujących jego wydanie. Zbęd
ne jest też powtarzanie, że tom 
jest: „Opracowany ; przez WKZ 
w Legnicy i ROSiOŚK we Wrocła
wiu”, gdy stwierdzono to wyżej, 
natomiast w miejscu tym umie
ściłbym nazwiska autorów opra
cowania. W dole karty tytułowej 
należałoby umieścić miejsce i rok 
wydania jednak cyframi arabski
mi nie zaś rzymskimi. Biorąc pod 
uwagę możliwość (a nawet po
trzebę!) kontynuacji wydawnic
twa, należałoby nadać mu numer 
kolejny, 1! Na odwrocie strony 
tytułowej należałoby, gdyby zre
zygnowano z tego na jej stronie 
pierwszej, umieścić nazwiska re
daktorów i autorów, także redak
torów technicznych jeśli tacy byli, 
jak również, w stopce redakcyj
nej, miejsce i sposób druku oraz 
ilość egzemplarzy nakładu.

Hasła, które wydają się wy
czerpywać wymogi informacyjne 
wobec tego typu wydawnictwa, 
należałoby pogrupować w sta
łych działach, pomyślanych na
wet „na w yrost” i ustalonych 
w sposób ujednolicony dla wy
dawnictw Ośrodka Dokumenta
cji Zabytków i wszystkich RO- 
SiOSK, np.: studia założeń miej
skich, wiejskich, obiekty sakral
ne, użyteczności publicznej —  ko
munalne, mieszkalne, mała archi
tektura, parki i ogrody, itp. Wy
daje się że w sposób właściwy sta
ndardy takie zostały wypracowa
ne dla wydawnictw katalogowych 
PP PKZ. Hasła należałoby ponu
merować w sposób ciągły (dla ce
lów indeksowych) zaś zeszyt uzu
pełnić o spis treści. Jeżeli hasła 
posiadają odniesienie w zbiorze 
in fo rm a c ji u m ieszczo n y ch  
w komputerze, należałoby rów
nież uzupełnić je o słowa ułatwia
jące wyszukiwanie.

Godny uwagi jest wstęp. Jak 
z niego wynika, w latach 1 9 9 1 - 
1992 w Regionalnym Ośrodku 
Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego we Wrocławiu opra

cowano katalog studiów i doku- 
metnacji prac konserwatorskich, 
przechowywanych w archiwach 
PSOZ i PP PKZ we Wrocławiu 
i P o lite ch n ik i W rocław skie j. 
W roku 1995 rozpoczęto opraco
wywanie komputerowego spisu 
dokumentacji przechowywanych 
w archiwach wojewódzkich kon
serwatorów zabytków współpra
cujących z wrocławskim RO S
iOŚK, wykorzystując go dla two
rzenia bazy danych ROSiOŚK we 
Wrocławiu, stanowiącej centralną 
zbiornicę tych informacji, opra
cowując zarazem na bieżąco inde
ksy rzeczowe oraz indeksy nazw 
polsko-niemieckich, co jest w tym 
region ie szczególnie isto tn e. 
Układ hasła został, rzecz oczywi
sta, ujednolicony. Zbiór obejmuje 
archiw a PSO Z w w ojew ódz
twach: wałbrzyskim, wrocław
skim, jeleniogórskim, legnickim, 
opolskim i zielonogórskim a po
nadto zbiory dokumentacji: RO 
SiOŚK, PP PKZ, Biura Projektów 
BIBROZET we Wrocławiu. Pro
wadzone są też prace nad ewiden
cją zbiorów dokumetnacji i foto- 
teki PP PKZ we Wrocławiu, prze
jętych przez ROSiOŚK w wyniku 
umowy zawartej pomiędzy dy
rekcjami PP PKZ i ODZ w War
szawie za akceptacją M inistra 
Kultury i Sztuki oraz Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwo
wych. Wstęp jest przetłumaczony 
w całości na język niemiecki.

Witając z radością ukazanie się 
omawianego opracowania, nale
ży mieć nadzieję, że będzie ono 
pierwszym z serii wydawnictw in
formujących o stanie zbiorów do
ku m en tacji kon serw atorsk ie j 
PSOZ. W ten sposób realizowany 
będzie jeden z najważniejszych 
celów ODZ i ROSiOŚK. Moje 
uwagi krytyczne zmierzają jedy
nie do uporządkowania i ujedno
licenia tego typu inicjatyw wy
dawniczych na obszarze związa
nym z działalnością Ośrodka 
Wrocławskiego, pod względem 
redakcyjnym i edytorskim. Co 
podniesie niewątpliwie walor 
tych ważnych i oczekiwanych 
przez środowiska konserwator
skie i naukowe wydawnictw.

Jan Gromnicki
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Katalog a rch e o lo g iczn y ch  z b io r ó w  p o z a m u z e a ln y ch , Zeszyty 1-7, 1988-1995. 
Wyd. Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie

Wydany w 1995 r. trzeci zeszyt 
Katalogu archeologicznych zbio
rów pozamuzealnych  zakończy! 
publikację ważnej dla polskiej ar
cheologii i konserwatorstwa serii 
wydawniczej Ośrodka Dokumen
tacji Zabytków w Warszawie. Ini
cjatorem i redaktorem serii była 
mgr Danuta Jaskanis, wieloletnia 
kierowniczka Działu Archeologii 
ODZ. Publikacja zawiera infor
macje o zbiorach zabytków arche
ologicznych: Instytutu Archeolo
gii Uniwersytetu Warszawskiego 
(z. 1, 1988), Instytutu Archeolo
gii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie (z. 2, 1989), Katedry 
Archeologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(z. 3, cz. 1 -3 , 1995), Katedry Ar
cheologii Uniwersytetu w Łodzi 
(z. 4, 1990), Instytutu Prahistorii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (z. 5, cz. 1 -2 , 1992), 
Instytutu Archeologii i Etnografii 
Uniwersytetu Mikołaja Koperni
ka w Toruniu (z. 6, 1989) oraz 
Katedry Archeologii Uniwersyte
tu Wrocławskiego (z. 7, 1991). 
Instytucje te odpowiedziały pozy
tywnie na propozycję opracowa
nia katalogów; dokonali tego pra
cow nicy instytutów  i katedr. 
Opracowania redakcyjnego cało
ści podjął się ODZ, który sfinan
sował również ich druk.

Zamysł publikacji katalogów 
powstał w trakcie prac Działu Ar
cheologii ODZ, związanych z do
skonaleniem metodyki i wprowa
dzania do obiegu informacyjnego 
danych uzyskanych w trakcie rea
lizacji powszechnej ewidencji sta
nowisk archeologicznych —  Ar
cheologicznego Zdjęcia Polski. 
Ważną jego częścią są bowiem 
kwerendy muzealne, obejmujące 
również poszukiwania w zmo
rach zabytków przechowywa
nych w placówkach niemuzeal- 
nych, których przeprowadzenie 
uwzględnia instrukcja AZP Jak 
jednak wynikło z praktyki, stan 
zewidencjonowania, a niekiedy

również uporządkowania i do
stępności zasobów uniemożliwiał 
ich wykorzystanie, nawet w dość 
ogólnym zakresie wynikającym 
z kwestionariusza Karty Ewiden
cyjnej Stanowiska Archeologicz
nego, nie mówiąc już o studiach 
prowadzonych pod kątem nauko
wego wykorzystania tych mate
riałów. Dopiero bowiem wyniki 
archeologicznych badań powierz
ch n io w y ch , p op arte  danym i 
z kwerend bibliograficznych oraz 
muzealnych, stanowić mogą pod
stawę pełnej i odpowiadającej 
standardom AZP informacji na
ukowej i konserwatorskiej.

Powstały w wyniku ponaddzie- 
sięcioletniej pracy autorskiej oraz 
redakcyjnej korpus źródeł, obej
mujący w znacznej części niepu
blikowane dotąd, a niekiedy nie
znane zabytki, przechowywane 
w archeologicznych kolekcjach 
uniwersytetów, mają bogatą, się- 

ającą niekiedy X IX  w. historię, 
tórą ilustrują ich noty katalogo

we, obejmujące: nazwę miejsco
wości oraz nazwę gminy i dawne
go powiatu (jeśli występuje ona 
w ewidencji zbioru), opis (rodzaj) 
stanow iska, jego chronologię, 
charakterystykę kulturową, opis 
zabytków ruchomych, nazwisko 
i skrót imienia badacza (odkryw
cy), rok badań i numer inwenta
rzowy w zbiorze. Hasła w ukła
dzie alfabetycznym miejscowości, 
zestawione są w ramach woje
wództw, całość katalogów po
dzielona jest na dwie części, obej
mujące materiały z badań wyko
paliskowych i badań powierzch
niowych.

Poszczególne zeszyty poprze
dzone są każdorazowo wstępem 
red ak to rk i w prow adzającym  
w koncepcję opracowania, jego 
układ, a także zawierającym kró
tką charakterystykę samych zbio
rów i stanu badań w regionie, 
z którego w większości pocho
dzą. Niekiedy, jak w przypadku 
zeszytu krakowskiego, wstęp ma

charakter eseju, poświęconego 
kształtowaniu się kolekcji, a na
wet szczegółowym, źródłoznaw- 
czym rozważaniom nad poszcze
gólnymi jej składnikami. Kolejne 
zeszyty różnią się nieco pod 
względem szczegółów  układu 
i samego opracowania, przy czym 
należy odnotować tendencję — 
w miarę ich publikacji — do 
większej precyzji opisu. Przyczy
ną istniejącej odmienności opra
cowania jest jednak także duże 
zróżnicowanie samych zbiorów, 
tak pod względem czasu ich po
wstawania, stanu zewidencjono
wania i uporządkow ania, jak 
również ilości zasobów (od około 
3 0 0  pozycji inw entarzow ych 
w zbiorach Katedry Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego do bli
sko 12 000 w zbiorach Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego w Krakowie).

Publikacja Katalogi archeolo
gicznych zbiorów  pozam uzeal
nych rozpoczęta w roku 1987 za
owocowała w latach 1988-1995  
dwunastoma woluminami, ob e j
mującymi około 25 000 pozycji 
katalogow ych, w prow adzając 
tym samym znaczną ich część, 
szczególnie źródeł pochodzących 
ze starszych badań, lecz również 
najnowszych, do obiegu informa
cji naukowej. Publikacja katalo
gów umożliwia również, co nie
mniej ważne, szczególnie w aspek
cie statutowych celów Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków, wyko
rzystanie zawartych w nich da
nych dla celów ewidencji i doku
mentacji stanowisk archeologicz
nych. Ma ona niekwestionowaną 
wartość tak dla nauki jak i dla 
ochrony zabytków. Należy jednak 
oczekiwać jej kontynuacji w po
staci podobnych katalogów, obej
mujących zbiory pozamuzealne 
takich instytucji jak Instytut Ar
cheologii i Etnologii PAN, jak 
również —  w przyszłości — zbio
rów muzealnych.

Jan Gromnicki

„Ochrona i Konserwacja Zabytków" —  pismo Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków

Biuletyn „Ochrona i Konser
wacja Zabytków” jest specjali
stycznym pismem adresowanym 
do wszystkich zainteresowanych 
szeroko pojętą ochroną dóbr kul

tury, pośw ięconym  och ron ie 
i konserwacji obiektów zabytko
wych. Wydawnictwo jest konty
nuacją wcześniejszej publikacji pt. 
„Informator —  Ochrona Zbio

rów Publicznych” wydawanej 
przez Ośrodek Ochrony Zbiorów 
Publicznych. Z uwagi na fakt 
wprowadzenia zmian w zakresie 
statutowych zadań Ośrodka i na
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dania mu nowej nazwy —  Ośro
dek Ochrony i Konserwacji Za
bytków, zdecydowaliśmy się na 
zmianę szaty graficznej, nazwy 
i formy wydawnictwa.

Pierw szy numer „O chrony 
i Konserwacji Zabytków ” po
święcony był w całości proble
mom zabezpieczenia obiektów 
zabytkow ych przed pożarem, 
a w szczególności instalacjom 
sygnalizacyjno-alarmowym, po
pularnie zwanym też systemami 
wykrywania pożaru. Niewielu 
użytkowników obiektów zaby
tkowych zdaje sobie w pełni spra
wę z ich wielkiego dla tych obiek
tów znaczenia, funkcjonowania

poszczególnych systemów oraz 
udogodnień, jakie daje ich insta
lacja. Pożary należą do najpoważ
niejszych niebezpieczeństw gro
żących obiektom zabytkowym.

Drugi numer biuletynu przy
gotowany został na międzynaro
dową konferencję sygnatariuszy 
paktu NATO i państw uczestni
czących w programie Partnerstwo 
dla Pokoju, która odbyła się w Kra
kowie w dniach 18-21  czerwca 
1996 i poświęcona była ochronie 
dóbr kultury w razie zagrożenia 
wojną. Dotyczył w szczególności 
dwóch zagadnień: zabezpieczeń 
dóbr kultury na wypadek szcze
gólnych zagrożeń podczas wojny

i pokoju oraz nielegalnego wy
wozu dóbr kultury.

W trzecim numerze domino
wały zagadnienia konserwator
skie, m.in. ochrona zabytkowych 
budowli znajdujących się pod za
rządem organów administracji 
Wojska Polskiego, konserwacja 
warszawskich pomników brązo
wych, kształtowanie się polskiej 
służby konserwatorskiej w latach 
rozbiorów i w okresie II Rzeczy
pospolitej. Wartym podkreślenia 
jest również fakt opublikowania 
po raz pierwszy na łamach pol
skiego czasopisma pełnej listy 
światowego dziedzictwa kultural
nego i naturalnego.

Piotr Ogrodzki



LISTY DO REDAKCJI

W sprawie źródła finansowania Dworu Dolnowiejskiego w Myślenicach

W numerze 1/1997 „Ochrony 
Zabytków” ukazał się komunikat 
państwa Bogusławy Kwiatkow- 
skiej-Baster i Zdzisława K. Baste- 
ra pt.: Dwór Dolnoiuiejski w My
ślenicach. W tym interesującym 
materiale, kończącym się optymi
stycznie, gdyż w przeciwieństwie 
do wielu innych polskich dworów 
tym razem udało się uratować od 
zagłady jeden z nich, znalazło się 
kilka nieścisłości, które wymagają 
sprostowania. Na str. 62 i 63 zna
lazły się informacje, iż „środki fi
nansowe uzyskane z Narodowego 
Funduszu Rewaloryzacji Zespo
łów Zabytkowych Krakowa prze
znaczono na prace adaptacyino- 
-budow lane, których koordyna
cji, jako inwestor zastępczy podjął 
się Krakowski Zarząd Rewalory
zacji Zespołów Zabytkowych Kra
kow a”. Przede wszystkim stwier
dzić należy, że nie istnieje „Naro
dowy Fundusz Rewaloryzacji Ze
społów Zabytkowych Krakowa” 
lecz „Narodowy Fundusz Rewa
loryzacji Zabytków Krakowa”, 
utworzony na podstawie ustawy 
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Na
rodowym Funduszu Rewaloryza
cji Zabytków Krakowa (Dz. U. 
nr 21, poz. 90). Nie istnieje też,

Redakcja „Ochrony Zabytków”

Do artykułu naszego autorstwa 
Rewaloryzacja pałacu w Dobrzy
cy -  opis wybranych badań i prac

pisany z dużej litery Krakowski 
Zarząd Rewaloryzacji Zespołów 
Zabytkowych Krakowa lecz Za
rząd Rewaloryzacji Zespołów Za
bytkowych Krakowa, mający sie
dzibę w Krakowie.

Wspomniane w komunikacie 
prace były finansowane z Woje
wódzkiego Funduszu Odnowy. 
Zabytków w Krakowie, utworzo
nego na podstawie ustawy z dnia 
26 kwietnia 1979 r. o terenowych 
funduszach odnowy zabytków 
(Dz. U. nr 8, poz. 46 , zm. 1988 r. 
nr 19, poz. 132 , zniesionych 
1990 r. nr 89, poz. 517) uchwałą 
Rady Narodowej Miasta Krako
wa nr 80 z dnia 29 czerwca 1979 r. 
w sprawie utworzenia Wojewódz
kiego Funduszu Odnowy Zaby
tków w Krakowie i wprowadze
nia dopłat na rzecz tego Funduszu 
(Dz. Urz. R. N. M. K. z 1979 r. 
nr 12, poz. 38, z 1984 r. nr 1, 
poz. 1 Dz. Urz. W K. z 1988 r. 
nr 9, poz. 41), zniesionego z mo
cy samego prawa z dniem 1 sty
cznia 1991 r. na mocy art. 1 ust. 
1 pkt 11) i ust. 2, art. 25 pkt 2) 
oraz art. 27 ustawy z dnia 14 gru
dnia 1990 r. o zniesieniu i likwi
dacji niektórych funduszy (Dz. U. 
nr 89, poz. 517), a nie z funduszu

konstrukcyjnych zamieszczonego 
w numerze 1/97 zakradł się błąd, 
co niniejszym prostujemy. M iano
wicie moment powstania pier
wszego założenia murowanego

wymienionego w tekście komuni
katu.

Dysponentem wojewódzkiego 
Funduszu Odnowy Zabytków  
w Krakowie był Prezydent Miasta 
Krakowa, który zarządzeniem 
nr 43 z dnia 10 sierpnia 1979 r. 
w sprawie gospodarowania Woje
wódzkim Funduszem Odnowy 
Zabytków w Krakowie upoważ
nił do dysponowania tym fundu
szem w jego imieniu Dyrektora 
Zarządu Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa (Dz. Urz. R. N. M. K. 
nr 15, poz. 46).

Natomiast Społeczny Komitet 
Odnowy Zabytków Krakowa był 
i jest nadal dysponentem Naro
dowego Funduszu Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa, a jednostką 
organizacyjną upoważnioną do 
obsługi finansowej tego funduszu 
jest wspomniany już Zarząd Re
waloryzacji Zespołów Zabytko
wych Krakowa. Ta podwójna rola 
ZRZZK w odniesieniu do NFRZK 
i W FOZ w Krakowie stała się za
pewne przyczyną zaistniałej nie
ścisłości w skądinąd bardzo inte
resującym komunikacie poświę
conym Dworowi Dolnowiejskie- 
mu w Myślenicach.

Z poważaniem  
dr Piotr Dobosz

(kamienica kam ienno-ceglana) 
w Dobrzycy przypadł na około 
połowę XVI, a nie jak mylnie po
dano XV wieku.

Z poważaniem  
dr inż. Piotr Rapp 

mgr Piotr Wawrzyniak
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Szanowna Redakcjo!

Uwagi do artykułu  Rekon
strukcja m alow id eł ściennych  
w W a llfa b r tsk irch e  w B on n , 
„Ochrona Zabytków” 1996, nr 4, 
str. 430, napisany przez p. Sławo
mira Górzyńskiego.

Uprzejm ie informujemy, że 
w wymienionym artykule znala
zło się szereg nieścisłości i błę
dów merytorycznych. Autor arty
kułu, przytaczając w przypisach 
publikację Die Wallfabrtskirche 
au f dem Kreuzberg in Bonn , nie
dokładnie się z nią zapoznał.

Kościół zewnętrzną bryłą przy
pomina wczesnobarokowe bu
dowle z południowych Niemiec, 
nie ma więc cech późnego goty
ku. Od 1637 r., w wybudowa
nym przy kościele klasztorze, 
przebywają mnisi żebraczego za
konu serwitów, którzy pozostają 
do roku 1802, tj. do czasu sekula
ryzacji. Dopiero w roku 1855 na 
wzgórze przybywają jezuici, na
stępnie ich miejsce w roku 1889

zajmują franciszkanie, opiekujący 
się całym założeniem aż do roku 
1969. Wystrój wnętrza kościoła 
jest zasługą elektora kolońskiego 
Clemensa Augusta, natomiast do
budowany z jego ^fundacji budy
nek mieszczący Święte Schody, 
projektu Baltazara Neumanna, 
był nową budowlą a nie przebu
dową. Dekoracja malarska koś
cioła i Świętych Schodów przy
pisywana jest malarzowi Johano
wi Adamowi Schópf, a nie Schóp- 
fer, Bawarczykowi, urodzonemu 
w 1 7 0 2  r. w Straubingu, zm. 
w 1779 r. Malarz ten w latach 
1 7 2 4 -1 7 4 2  tworzył w Pradze, 
w następnych latach powraca do 
Bawarii, a w poł. XVIII w. jako 
nadworny malarz wykonuje, na 
zlecenie elektora Clemensa Augu
sta, szereg prac, między innymi 
malowidła w kaplicy Św. Ducha, 
w pałacu w Briihl (Walter Schul- 
ten, Die Heilige Stiege au f dem  
Kreuzberg zu Bonn , 1964, Rhein- 
land Verlag, str. 78 oraz Die Wall- 
fabrtskircbe au f dem Kreuzberg in

Bonn , „Arbeitsheft der rheini- 
schen Denkmalpflege” 35, str. 17).

Polscy konserwatorzy w czasie 
prac konserwatorskich i rekon
strukcji malowideł na sklepieniu 
kościoła, korzystali z archiwal
nych zd jęć  fo to g ra fic z n y c h  
z 1914 r., wypożyczonych przez 
Urząd Konserwatorski Nadrenii- 
-Westfalii, a więc dokumetnacja 
fotograficzna była nam udostęp
niona. Osobnym niebagatelnym 
problemem było wykonanie od
powiednich powiększeń fragmen
tów zdjęć, które posłużyły jako 
podkłady do rekonstrukcji malo
wideł.

W uzupełnieniu dodajemy, że 
prace w ramach umowy z Pra
cowniami Konserwacji Zabytków 
BH Z , wykonali dyplomowani 
konserwatorzy z Krakowa. Nad
zór merytoryczny — dypl. kon
serwator Ivan Bentchev z Rheini- 
sches Amt fiir Denkmalpflege- 
-Brauweiler.

W imieniu wykonawców: 
Hanna i Tomasz Merstallinger oraz Anna Joniak  

Kraków dn. 17 marca 1997 r.



WYDAWNICTWA OŚRODKA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

Informujemy uprzejmie, że Wydawnictwa ODZ posiadają jeszcze w sprzedaży następujące publikacje:

Kodeks etyki zawodowej Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), s. 43, cena 0,60 zł 

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Woj. białostockie, s. 372 + mapa, cena 1 zł 

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Woj. włocławskie, s. 127 + mapa, cena 1 zł 

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Woj. kieleckie, s. 346 + mapa, cena 1 zł 

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Woj. lubelskie, s. 529 + mapa, cena 1 zł 

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Woj. krakowskie, cz. 2, s. 331 + mapa, cena 1 zł 

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Woj. skierniewickie, s. 25 8 + mapa, cena 6 zł 

A. Majdowski, Ze studiów nad architekturą sakralną w Królestwie Polskim, s. 138, ił., cena 0,50 zł

A. Majdowski, Ze studiów nad Fundacjami Potockich z Wilanowa, s. 138, ił., cena 3 zł

D. Popławska, Średniowieczne instrumenty muzyczne na ziemiach Polski, Czech i Rusi, s. 208, ił. 56, mapy 2, 
cena 6 zł

Wykaz muzeów w Polsce (marzec 1995), s. 98, cena 2 zł 

Muzea —  Szkole. Informator dla nauczycieli, s. 337, cena 0,50 zł

Katalog rysunków architektonicznych z akt Dyrekcji Ubezpieczeń (1843-1866) w Archiwum Państwowym w Kiel
cach, opracowali: A. Penkalla i J. Szczepański, s. 433, cena 1 zł

Słownik terminologiczny zabytków, z. 3 —  Instrumenty muzyczne, cz. 2, Instrumenty strunowe, dęte, perkusyjne 
i varia, oprać. J. Gołos, O. Siejna-Bernardy, M. Zeyland-Korytek, BMiOZ, seria B, t. XCI, Warszawa 1995, s. 162, 
ił., cena 1,50 zł

Dokumntacja w praktyce konserwatorskiej. Materiały sesji naukowej, Toruń 24-25 listopada 1994, BM iOZ, Seria
B. t. XCIII, Warszawa 1995, s. 96, ił., cena 1 zł

Muzealnictwo morskie i rzeczne. Materiały z konferencji, Gdańsk 28-29 kwietnia 1994, BM iOZ, Seria B, t. X C iy  
s. 80, cena 0,50 zł

Archeologiczne Zdjęcie Polski —  metoda i doświadczenia. Próba oceny, BMiOZ, Seria B, t. XCV Warszawa 1996, 
s. 204, ił., cena 10 zł

oraz czasopisma: „Ochrona Zabytków”, „Zdarzenia Muzealne”, „Muzealnictwo” i „Mazowsze” —  numery 
archiwalne i bieżące

Sprzedaż za zaliczeniem pocztowym lub bezpośrednio w Dziale Wydawnictw ODZ, 0 0 -0 5 2  Warszawa, ul. M a
zowiecka 11, II piętro, pok. 18, tel. 8 2 7 -0 0 -3 8 .

KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Periodyk Polskiej Akademii Nauk poświęcony teorii i historii architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, 
założeń terenów zielonych. Bogato ilustrowany (plany, rysunki skalowane). Streszczenia w języku angielskim. 
Teksty oryginalne w działach —  prace, sprawozdania, polemiki, miscellanea, recenzje.

Do nabycia w księgarniach promocyjnych PWN oraz w prenumeracie, którą przyjmują: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, ul. Miodowa 10, 00-251  Warszawa, konto PBK VIII O/Warszawa nr 3 1 0 0 2 8 -1 0 5 2 -1 3 9 -1 1  i „RUCH”, 
ul. Towarowa 28, 0 0 -950  Warszawa, tel. 6 2 0 -1 2 -7 1  na dotychczasowych zasadach.



Miastu Gdańsk gratulujemy M ilenium, 
Ratuszowi Głównego M iasta Gdańska 
nowego dachu.

von MULLER i  h 
DACHÓWKI

Dachówki dla zabytków 
to nasza specjalność.

Już od końca XIX wieku 
Zakłady Dachówek 
Ceramicznych F.v. Muller 
są aktywne w Europie 
Wschodniej.

Stuletnie dachówki 
Mullera spotykamy 
w Szczecinie, Słupsku, 
Gdańsku, a nawet 
w Królewcu.

Nasze początki to 1878 rok. 
Dzięki nowoczesnej 
produkcji, szerokiemu 
wyborowi modeli dachówek, 
kształtek i ozdób, 
jesteśmy dzisiaj jednym 
z czołowych zakładów 
ceramicznych w Europie.

Oferujemy profesjonalne 
rozwiązania dla 
zabytkowych dachów.

Nasze produkty posiadają 
polskie certyfikaty.

Import, skład i sprzedaż 
dla północnej Polski: 
TALBROS, Gdańsk.

Przedstawiciel firmy 
w Polsce:
Grzegorz Rozalewicz, 
Gdańsk, tel./fax 058/331750





WARUNKI PRENUMERATY „OCHRONY ZABYTKÓW"

I. Za pośrednictwem „RUCH” S.A.

1. Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na okresy kwartalne, półroczne i roczne.

2. Cena prenumeraty krajowej w 1997 r. wynosi kwartalnie 7,00 zł.

3. Wpłaty na prenumeratę przyjmują:

a) jednostki kolportażowe „RUCH” S. A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Dostawa 
egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;

b) od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek 
kolportażowych „RUCH” istnieje możliwość prenumeraty „pod opaską”, gdy cena 1 egz. w prenumeracie wynosi 
2 zł (20 000) lub więcej. Wpłaty należy wnosić na konto: PBK S. A. XIII Oddział Warszawa, ul. Krucza 24/26 
nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, Warszawa, ul. Towarowa 28, 
czynnych od poniedziałku do piątku w godz. 8 .00-14 .00 . Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą 
w ramach opłaconej prenumeraty.

4. Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę jest o 100%  wyższa od krajowej. Wpłaty przyjmuje „RUCH
5. A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy na konto lub w kasach Oddziału. Dostawa odbywa się pocztą zwykłą 
w ramach opłaconej prenumeraty, z wyjątkiem zlecenia dostawy pocztą lotniczą, której koszt w pełni pokywa 
zleceniodawca.

5. Terminy przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczną ze zleceniem dostawy za granicą od osób 
zamieszalych w kraju:

do 5 XII —  na I kwartał roku następnego,

do 5 III —  na II kwartał roku bieżącego,

do 5 VI —  na III kwartał roku bieżącego,

do 5 IX —  na IV kwartał roku bieżącego.

6. Zlecenia na prenumeratę dewizową, przyjmowane od osób zamieszkałych za granicą, realizowane są od dowol
nego numeru w danym roku kalendarzowym.

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH S. A. Oddział Krajowej Dystrybucji 
Prasy, 00-958  Warszawa, ul. Towarowa 28, tel. 620-10-39, 620-10-19, 620-12-71 w. 2442, 2366.

II. Za pośrednictwem firmy AMOS

Cena prenumeraty w 1997 r. wynosi kwartalnie 7,00 zł. Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są tylko na okresy 
półroczne. Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę jest o 100%  wyższa od krajowej. Wpłaty na pre
numeratę należy wnosić na konto firmy AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, tel. 34-65-21, konto: PKO BP 
VIII O/W-wa nr 10201084-77578-270-1-111 (z dopiskiem „Ochrona Zabytków”). Dla prenumeratorów zama
wiających minimum 10 egzemplarzy —  dodatkowo jeden egzemplarz bezpłatny.




